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I  УВОД 
 

Као основа за израду Годишњег плана рада школе послужио је Извештај о раду 
школе за школску 2017/2018. год. 

 
Образовно-васпитни рад школе одвија се према важећем: 

Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013,101/17 и 
27/18), Закону о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 
88/17, и  27/2018.),Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања 
и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник 
РС-Просветни гласник“ број 10/17), Правилнику о наставном плану за други циклус основног 
образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“,бр. 
6/07,2/10,7/10,3/11,1/13,4/13,11/16,6/17,8/17 и 9/17), Правилнику о наставном програму за 
шести разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр. 
5/08,3/11,1/13,5/14,11/16 и 3/18.), Правилнику о наставном програму за седми разред основног 
образовања и васпитања („Сл.Гласниик РС-Просветни гласник“ бр. 6/09,3/11,8/13 и 
11/16.),Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник “ бр. 2/10,3/11,8/13,5/14,11/16 и 7/17.),Правилнику о 
наставном плану и програму за четврти  разред основног образовања и васпитања 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр.3/06,15/06,2/08,3/11,7/11,1/13,11/16 и 
7/17),Правилнику о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног и 
васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања 
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр.1/05,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11,7/11,1/13,11/14 и 
11/16.) и Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 
2018/2019. годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр.10/18). 

 
 

1.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Планирање образовно-васпитног рада школе заснива се на: 
- Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013,101/17 и 

27/18) 
- Закону о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17, и  

27/2018.) 
- Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 

(''Сл.Гласник РС-Просветни гласник “ 11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17 и 3/17) 
- Правилнику о степену и врсти образовања насатвника који изводе обавезно-васпитни рад из 

изборних предмета у основној школи („Сл.Гласник РС-Просветни гласник “, број 
11/12,15/13,10/16,11/16,2/17 и 11/17) 

- Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и програму наставе 
и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-Просветни 
гласник“ број 10/17) 

- Правилнику о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-
Просветни гласник“,бр. 6/07,2/10,7/10,3/11,1/13,4/13,11/16,6/17,8/17 и 9/17) 

- Правилнику о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/08,3/11,1/13,5/14,11/16 и 3/18.) 

- Правилнику о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 
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(„Сл.Гласниик РС-Просветни гласник“ бр. 6/09,3/11,8/13 и 11/16.) 
- Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник “ бр. 2/10,3/11,8/13,5/14,11/16 и 7/17.) 
- Правилнику о наставном плану и програму за четврти  разред основног образовања и 

васпитања (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ бр.3/06,15/06,2/08,3/11,7/11,1/13,11/16 и 
7/17) 

- Правилнику о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног и васпитања 
и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.Гласник РС-
Просветни гласник“ бр.1/05,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11,7/11,1/13,11/14 и 11/16.) 

- Правилнику о календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. 
годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр.10/18 )    

- Статуту школе 
- Осталим упутствима и подзаконским актима. 

 
2. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 
 

Основна школа ,,Радоје Домановић'' налази се у Булевару уметности 31 на Новом 

Београду. Названа је по Радоју Домановићу, најистакнутијем писцу сатиричне приповетке 

у српској књижевности епохе реализма. У дворишту школе je бронзана биста овог писца, 

која је овде постављена поводом двадесетпетогодишњице постојања школе, а дело је вајара 

Небојше Митрића. 

Свој радни век започела је у старом језгру града, у Шафариковој улици, давне 1954. 

године, у здању које је данас Специјална школа за децу са оштећеним видом ,,Драган 

Ковачевић''. Школа је 1974. године пресељена са старог у нови део престонице, у необично 

архитектонско здање у облику детелине са три листа, грађено према пројекту архитекте 

Јанеза Лајовића. 

Локација школе је веома повољна, налази се у мирном и озелењеном окружењу, а 

похађају је ученици из новобеоградских блокова 12, 24, 28, 29, 30, 32 и 67. У близини се 

Назив школе Основна школа „ Радоје Домановић“ 
Адреса Булавар уметности 31, Нови Београд 
Телефон 011/3121447 
Факс 011/3121324 
Веб сајт www.osradojedomanovic.edu.rs 
Електронска пошта domanovic@mts.rs 
Дан школе Март 2019. 
Површина објекта 4527 м2 
Површина дворишта 1969 м2 
Спортски терени 1255 м2 
Број ученика у школкој 2018/2019. 955 
Број одељења 35 
Број смена 2 
Језик на ком се изводи о-в рад Српски језик 
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налазе седишта многобројних предузећа, друштвених организација и разних институција, 

као и Дом здравља.  

Данас се ,,Радоје Домановић'' сврстава међу најуспешније школе  у Београду, због 

чега се родитељи опредељују да овде упишу своју децу и поред већег броја основних 

школа у околини. Разлога за то има више, а један од њих је и тај што је школа добро 

опремљена. Поред тога што у свакој учионици постоји рачунар, школа има и савремену 

компјутерску учионицу у којој се одржава настава информатике. Физичко васпитање се 

изводи у пространој фискултурној сали са свлачионицама, или на отвореним спортским 

теренима. Школа поседује и 22 учионице, 7 кабинета, кухињу, трпезарију и зубну 

амбуланту. За ученике разредне наставе организован је и боравак од 7 до 18 часова. 

Омиљена и најпосећенија просторија у школи је лепо уређена и добро опремљена школска 

библиотека. У школи су активне и многобројне секције: хор, математичка, рецитаторска, 

драмска, литерарна, новинарска, информатичка, моделарска секција, као и спортске 

секције: атлетика, кошарка, фудбал и рукомет. Од првог разреда учи се енглески, а од петог 

ученици имају могућност да се определе за француски, италијански или немачки језик. 

Школа је изузетно безбедна, има школског полицајца и видео-надзор. Наставу изводе 

учитељи и наставници који воле свој посао, спремни су за рад и стално се стручно 

усавршавају. 

Популарности наше школе у највећој мери допринео је велики успех наших ђака на 

разним такмичењима из готово свих предмета, а резултати завршног испита показују већ 

дужи низ година да је ова школа међу најбољима у граду. Бивши ученици наше школе 

постижу добре резултате и у средњој школи, а посебно су успешни у Земунској, Деветој и 

Десетој гимназији. 
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Поглед из ваздуха на Основну школу ,,Радоје Домановић'' 
Аутор фотографије: Иво Етеровић 
 
 

 
3. ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
               
 Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

 Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика 
и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према 
насиљу; 

 Свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

 Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

 Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

 Континуирано унапређивање квалитета, процеса и исхода образовања и васпитања, 
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

 Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 
мења;  
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 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, 
у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 Развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 
компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије;  

 Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 
учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 
изражавања свог мишљења;  

 Оспособљавање за доношење ваљани одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота;  

 Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 
неговање другарста и пријатељства;  
 

 Развијање позитивних људских вредности; 
 
 Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 
друштву; 
 

 Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 
 

 Развијање личног и националног индетитета, развијање свести и осећања припадности 
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције 
и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 
поштовање и очување националне и светске културне баштине; 
 

 Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 
смањеним напуштањем школовања; 
 

 Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 
становништва Републике Србије као државе засноване на знању; 
 
 

 
4. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

 
∼ Јачати педагошку компетенцију наставника, примену савремених метода и облика рада; 
∼ Увести нови информациони систем управљања радом школе, створити основу за прелазак 

на електронско пословање и обезбедити услове за несметану реализацију учења на даљину; 
∼ Наставити са информатичким описмењавање наставника и применом информационих 

технологија у настави; 
∼ Побољшати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње; 
∼ Подстицати и развијати социјалне вештине код ученика-конструктивно решавање проблема, 

толерантно понашање, ненасилна комуникација, солидарност, развијање другарства; 
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∼ Подстицати и развијати демократски духа, осећање припадности колективу и позитивног 
става ученика према школи; 

∼ Развијати капацитете наставника за примену инклузивног плана; 
∼ Пружати помоћ и подршку ученицима при избору  даљег образовања, обуке и запослења; 
∼ Реализовати најмање по једно угледно предавање по наставнику; 
∼ Наставити са опремањем кабинета; 
∼ Подићи квалитет наставе на виши ниво подстицањем ученичке активности на часу и 

увођењем активне наставе наспрам традиционалне; 
∼ Смањити број изостанака ученика уз ангажовање родитеља и локалне средине; 
∼ Унапредити сарадњу са родитељима (боља информисаност, едукација); 
∼ Усмерити и подстицати усавршавање наставника у струци, напредовање наставника у 

струци и припрему за полагање испита за лиценцу; 
∼ Посебну пажњу посветити организацији слободних активности, такмичења ученика и 

селекцији и припремама ученика за такмичења вишег ранга; 
∼ Већу пажњу посветити даровитим ученицима; 
∼ Побољшати квалитет допунске наставе (редовност и обухват што већег броја деце); 
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II УСЛОВИ РАДА 
 

1. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 
а) Школски простор  
 
Образовно-васпитни рад се организује у наменском и веома  функционалном објекту, грађеном 
1972. године. Структура школског простора је следећа: 

Назив просторије 
Број  
просторија 

Ниво опремљености 
савремено и 

функционално класично 

Учионица  22 22 / 
Кабинети 7 7 / 
Компјутерска учионица 1 1 / 
Библиотека 1 1 / 
Фискултурна сала 1 1 / 
Свлачионице 2 2 / 
Отворени спортски терени 1 1 / 
Зборница 1 1 / 
Холови за комуникацију 3 3 / 
Радионица 1 1 / 
Канцеларије 4 4 / 
Кухиња 1 1 / 
Трпезарија 1 1 / 
Зубна амбуланта 1 1 / 
Књижара 1 1 / 
Двориште 1 1 / 

 
б) План коришћења школског простора 
 
Први спрат 
Учионице на спрату 
Учионица Име и презиме наставника предмет 

1. Гордана Живковић Српски језик 
Милена Савић Италијански језик 
Јово Боснић Историја 

2. Оливера Миловановић Енглески језик 
Драгана Тодоровић Математика 

3. Дубравка Дошеновић Италијански језик 
Драгана Тодоровић Математика 
Василија Вилотијевић Српски језик,  

Грађанско васпитање 
4.  Јелена Милојевић Математика 

Драгана Тодоровић Математика 
Јово Боснић Историја 

Грађанско васпитање 
5. Јасмина Мијатовић Математика 
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Драгана Тодоровић Математика 
6. Наташа Јановић Биологија 

Ана Аничић Француски језик 
Марија Џиновић Немачки језик 

7. Јелена Нисић Недељковић Енглески језик 
Александар Јовановић Техничко образовање 
Соња Петрушић Француски језик 

8. Ирена Пауновић Историја 
Соња Петрушић Француски језик 
Александар Јовановић Техничко образовање 

9. Весна Кнежевић Музичка култура 
10. Марта Тодоровић Живковић Ликовна култура 
11. Драгана Станисављевић Информатика и рачунарство 
12. Ивана Коцић Мирјанић Географија 
13. Ранка Рајковић Физика 

Александар Јовановић Физика 
14. Љубица Дамњановић Хемија 

Тијана Морић Биологија 
Александра Цветковић Верска настава 

19. нн Информатика и рачунарство 
 
Поред учионица на спрату се налазе и следеће просторије: 
Канцеларија директора Горан Шоботовић 
Канцеларија шефа рачуноводтва Снежана Гарчевић 
Канцеларија секретара Милица Мирковић 
Канцеларија благајника Бранка Томин 
Канцеларија ПП службе Сања Вратоњић/ Данијела Вујовић 
Библиотека Марија Трнавац 
Зборница  
Кафе кухиња  
Две просторије за теткице  
У свакој ружи по два тоалета  
 
Приземље 
Учионица Име и презиме наставника предмет 

15 Бобана Красић Географија 
Марија Џиновић Немачки језик 

16. Марина Суботић 2/6 
Боравак  

17. Бранка Рајчевић Српски језик,  
Марија Џиновић Немачки језик 

18.  Мирјана Аранђеловић Српски језик, 
Василија Вилотијевић Српски језик,  

Грађанско васпитање 
19.б Боравак  
1. Мира Касаповић 3/1 

Драгица Врвић 1/1 
2. Данка Керић 1/2 

Тања Дујовић 3/2 
3. Љиља Крстић 1/4 

Снежана Стаменић 3/4 
4. Марија Ристић 3/5 

Катарина Хајман 1/3 
5. Боравак  
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6.  Боравак  
7. Слободанка Радовић 2/5 

Боравак  
8. Богдан Косовац 3/3 

Верица Милосављевић 1/5 
9. Мирна Комненић 4/3 

Жељка Грбан 2/4 
10. Снежана Шукара 2/3 

Тијана Братић 4/1 
11. Милена Меденица 2/2 

Лидија Вранић 4/4 
12. Недељка Дидулица 4/2 

Маја Дробњаковић 2/1 
 
Поред учионица у приземљу се налазе и следеће просторије: 
Свечана сала са галеријом  
Зубарска амбуланта 
Кухиња са трпезаријом 
Простор за издавање - књижара 
Простор за издавање – школа страних језика 
У свакој ружи по два тоалета 
Две просторије за теткице 
 
Сала за физичко васпитање је поред зграде школе делимично укопана у земљу. Повезана је са 
школом ходником. 
 
в) Материјално-технички услови рада 
 
Сама школска зграда и двориште захтевају поправке, замену прозора и подова у холовима, што је 
могуће санирати само уз помоћ Градског секретаријата за образовање и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Планирано је и опремање кабинета предметне наставе са паметним 
таблама и пројекторима. Динамика опремања зависи од финансијских средстава. И физички тј 
грађевински радови који су битни за безбедност деце и економично коришћење електичне и 
топлотне енергије тако и технички , који се тичу опремања кабинета и побољшања самог процеса 
учења зависе од материјалних средстава и нису у моћи школе . Ми имамо одговорност, знање и 
жељу само нам треба мало подршке од стране институција које имају та средства. 
Реализовани пројекти у протеклој школској 2017/2018.  који се тичу материјално-техничких услова 
рада налазе се у Годишњем извештају директора школе који је доступан и јаван и налази се како у 
школској документацији тако и на сајту школе. 
 

 

 
2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 
Кадровска структура радника је повољна и релативно стабилна.  
Стручност наставног кадра је у складу са постојећим Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
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а) Степен стручне спреме ваннаставног особља 
Ре

дн
и 

бр
ој

 

Презиме и име 

 
 
 

Звање 

С
те

пе
н 

 
ст

ру
чн

ос
ти

/н
ив

о 
об

ра
зо

ва
њ

а 

Радно место Године 
стажа 

1 2 3 4 5 6 
1. Шоботовић Горан професор разредне наставе VII Директор  14 
2. Вратоњић Сања дипломирани педагог VII Педагог 7 
3. Вујовић Данијела дипломирани психолог VII Психолог 4 

4. Трнавац Марија 

професор српског језика и 
књижевности 

VII Библиотекар 21 
5. Мирковић Милица дипломирани правник VII Секретар 12 

6. Гарчевић Снежана 
дипломирани економиста 

VII Шеф рачуноводства 28 

7. Томин Бранка 
финансијско-
књиговодствени радник IV 

Административно-
финансијски радник 17 

8. Брна Сања прерађивач млека III Спремачица 12 

9. 
Вучинић 
Милијана 

усмерено образовање 
II Спремачица 11 

10. Денић Ружица основна школа I Спремачица 17 
11. Јовић Драгица основна школа I Спремачица 9 
12. Илић Весна основна школа I Спремачица 1 
13. Павковић Љиљана основна школа I Спремачица 2 
14. Николић Верица основна школа I Спремачица 12 
15. Радонић Милица основна школа I Спремачица 16 

16. 
Радосављевић 
Славица 

основна школа 
I Спремачица 17 

17. Симић Драгица основна школа I Спремачица 26 

18. Матић Сузана 
медицинска сестра-
техничар IV Сервирка 5 

19. Иветић Слободан 
бравар 

III Домар 1 
 
 
б) Степен стручне спреме наставног особља 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Презиме и 
име 

наставника 
Звање 

С
те

пе
н 

ст
ру

чн
ос

ти
  

Радно место Године 
стажа 

1
. 

Анжур 
Роналд професор физичке културе  

V
II 

наставник физичког 
васпитања  18 
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1 

2
. 

Аранђелови
ћ Мирјана 

професор југословенских књижевности 
и српскохрватског језика 

V
II 
1 настаник српског језика  26 

3
. Аничић Ана 

професор француског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник францусог 
језика  11 

4
. 

Братић 
Тијана професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  16 

5
. Боснић Јово дипломирани историчар 

V
II 
1 наставник историје  11 

6
. 

Вилотијеви
ћ Василија 

професор српског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник српског 
језика и грађанског 
васпитања  5 

7
. 

Вранић 
Лидија професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  30 

8
. 

Врвић 
Драгица наставник разредне наставе 

V
I 
1 

наставник разредне 
наставе  21 

9
. 

Дамњанови
ћ Љубица наставник домаћинства и хемије 

V
I 
1 наставник хемије  40 

1
0
. 

Дидулица 
Недељка професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  25 

1
1
. 

Дробњаков
ић Маја професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  20 

1
2
. 

Дошеновић 
Дубравка 

професор италијанског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник италијанског 
и енглеског језика 8 

1
3
. 

Грбан 
Жељка професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  13 

1
4
. 

Живковић 
Гордана 

професор југословенских књижевности 
и опште књижевности 

V
II 
1 

наставник српског 
језика   26 

1
5
. 

Јановић 
Наташа дипломирани биолог 

V
II 
1 наставник биологије  20 

1
6
. 

Касаповић 
Мира професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  30 

1
7
. 

Јовановић 
Александар 

професор физике и основа технике о 
основном образовању 

V
II 
1 

наставник техничког 
образовања и наставник 
физике  15 

1
8
. 

Кнежевић 
Весна дипломирани музички педагог 

V
II 
1 

наставник музичке 
културе  27 

1
9
. 

Косовац 
Богдан професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  24 
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2
0
. 

Красић 
Бобана 

магистар географије за област животне 
средине и мастер технике и 
информатике 

V
III 

наставник техничког 
образовања и 
географије  6 

2
1
. 

Крстић 
Љиљана професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  30 

2
2
. 

Комненић 
Мирна наставник разредне насатве 

V
I 
1 

наставник разредне 
наставе  23 

2
3
. 

Керић 
Данка дипломирани учитељ-мастер 

V
II 
2 

наставник разредне 
наставе  12 

2
4
. 

Коцић-
Мирјанић 
Ивана магистар географије 

V
III наставник географије  34 

2
5
. 

Лековић 
Слободанка наставник разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе 8 

2
6
. 

Марија 
Ристић професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  9 

2
7
. 

Меденица 
Милена наставник разредне наставе 

V
I 
1 

наставник разредне 
наставе  31 

2
8
. 

Милосавље
вић Верица дипломирани учитељ-мастер 

V
II 
2 

наставник разредне 
наставе  19 

2
9
. 

Мијатовић 
Јасмина дипломирани математичар 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  21 

3
0
. 

Милованов
ић Оливера 

професор енглеског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник енглеског 
језика  13 

3
1
. 

Морић 
Тијана дипломирани биолог 

V
II 
1 наставник биологије  9 

3
2
. 

Нисић-
Недељковић 
Јелена 

професор енглеског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник енглеског 
језика  13 

3
3
. 

Пауновић 
Ирена дипломирани историчар 

V
II 
1 наставник историје  19 

3
4
. 

Петковић 
Јелена професор разредне наставе  

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе 12 

3
5
. 

Петрушић 
Соња  

професор француског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник француског 
језика   25 

3
6
. 

Рајковић 
Ранка професор физике и хемије 

V
II 
1 наставник физике  33 

3
7
. 

Рајчевић 
Бранка 

професор српског језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник српског 
језика  14 

3 Савић професор италијанског језика и V наставник италијанског  10 
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8
. 

Милена  књижевности  II 
1 

језика 

3
9
. 

Стаменић 
Снежана  

професор разредне наставе 
 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе е  22 

4
0
. 

Станисавље
вић Драгана 

дипл.инг.за информационе системе  
и мастер проф.технике и информатике 

V
II 
2 наставник информатике  13 

4
1
. 

Суботић 
Марина професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  14 

4
2
. 

Тасић 
Татјана професор физичке културе  

V
II 
1 

наставник физичког 
васпитања  22 

4
3
. 

Тодоровић 
Живковић 
Марта дипл.сликар примењене уметности  

V
II 
1 

наставник ликовне 
културе 22 

4
4 

Хајман 
Катарина наставник разредне наставе 

V 
I  

наставник разредне 
наставе 31 

4
5
. 

Шукара 
Снежана професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  29 

4
6
. 

Шушњар 
Ивана професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  12 

4
7
. 

Ђурђевић 
Наталија професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  4 

4
8
. 

Милојевић 
Јелена дипломирани математичар 

V
II 
1 наставник математике  9 

4
9
. 

Тодоровић 
Јовановић 
Драгана дипломирани математичар 

V
II 
1 наставник математике  14 

5
0
. 

Пештерац 
Данка професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  3 

5
1
. 

Дујовић 
Тања професор разредне наставе 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе  6 

5
2
. 

Цветковић 
Милан професор разредне наставре 

V
II 
1 

наставник разредне 
наставе 0 

5
3
. НН    наставник информатике  
5
4
. 

Ђорђевић 
Александра  дипломирани теолог 

V
II 
1 

наставник верске 
наставе 9 

5
5
. 

Михаилови
ћ Марија 

професор немачког језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник немачког 
језика 2 

5
6
. Ружић Маја 

професор немачког језика и 
књижевности 

V
II 
1 

наставник енглеског 
језика 1 
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ц) Структура запослених у школи према годинама радног стажа 
 
Године рада 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Преко 30 

Запослени 10 11 19 9 10 8 8 

 
 
3. ОКРУЖЕЊЕ ШКОЛЕ 
 
а) Социјално-економски услови 
 
Подручје школе обухвата ученике из новобеоградских блокова 12, 24, 28, 29, 30, 32 и 67. Ученици 
потичу из породица са различитим друштвеним и економским статусом, при чему доминирају 
породице средњег друштвено-економског статуса. Што се тиче школске спреме родитеља ученика 
наше школе, у наставку ће структура бити приказана, по разредимa. 
 
Први разред- школска спрема родитеља 
 школска спрема  

укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % 

мама 11 6,92% 3 1,89% 104 65,41% 6 3,77% 34 21,38% 1 0,63% 159 
тата 3 1,95% 6 3,90% 87 56,49% 10 6,49% 47 30,52% 1 0,65% 154 
укупно 
                     
% 

14 4,47% 9 2,88% 191 61,02% 16 5,11% 81 25,88% 2 0,64% 313 
      100              

Легенда ( односи се на све приказе, по разредима) 
*ДР ( доктор наука), МР ( магистар), ВСС ( Висока стручна спрема), ВШС( Виша школа), ССС( 
средња стручна спрема), ОШ ( основна школа), УР ( укупно родитеља) 

 

 

 

 

 

Приказ првог разреда 
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Други разред- школска спрема родитеља 
 школска спрема  

укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % 

мама 8 5,05 7 4,4 96 60,37 16 10,06    32 20,12     _ 0 159 
тата 6 3,77 3 1,88 97 61,00 15 9,43 38 23,9 -  159 
укупно 
                     
% 

14 4,4 10 3,14 193 60,7 31 9,75 70 22,01 - 0 318 
      100 

Легенда ( односи се на све приказе, по разредима) 
*ДР ( доктор наука), МР ( магистар), ВСС ( Висока стручна спрема), ВШС( Виша школа), ССС( 
средња стручна спрема), ОШ ( основна школа), УР ( укупно родитеља) 

Приказ другог разреда 

 
 
Међу родитељима ученика другог разреда приметан је прилично висок проценат 
високообразованих  родитеља 85,85%, док нема нити једног родитеља са основним образовањем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трећи разред- школска спрема родитеља 
 школска спрема  
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родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % укупно 

мама 4 2,98 5 3,73 91 67,91 4 2,98    30    
22,38 

    _ 0 134 

тата 4 3,03 3 2,27 79 59,84 10 7,58 35 26,51 1 0,75 132 
укупно 
                     
% 

8 3 8 3 170 63,91 14 5,26 65 24,43 1 0,37 266 
      100 

 
Легенда ( односи се на све приказе, по разредима) 
*ДР ( доктор наука), МР ( магистар), ВСС ( Висока стручна спрема), ВШС( Виша школа), ССС( 
средња стручна спрема), ОШ ( основна школа), УР ( укупно родитеља) 

 

Приказ трећег разреда 

 
 
Посматрајући претходни приказ уочава се да је веома висок проценат високообразованих 
родитеља у трећем разреду ( 69, 91%), додајући на тај податак и родитеље са вишом 
школом, добијамо 75,17% родитеља који су школовање наставили после средње школе.  
Процент родитеља који су завршили само основну школу је готово занемарљив.   
 
 

Четврти разред- школска спрема родитеља 
 
 школска спрема  

укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % 

мама -     -    -    - 80 77,67 6 5,83    16    
15,53 

    1 0,97 103 

тата 7 6,79    -    -  59 57,28 10 9,71 26 25,24 1 0,97 103 
укупно 
                     % 

7 3,39    -    -  139 67,47 16 7,77 42 20,39 2 0,97 206 
      100 

 
 
 
 
 
Приказ четвртог разреда 
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Проценат високообразованих родитеља и родитеља са вишом школом, ученика четвртог разреда, 
износи 78, 63%  и указује на то да је изразито висок број родитеља завршило даље образовање, 
након средње школе. Веома висок проценат родитеља забележен је и код родитеља ових ученика. 

У поређењу са претходним ( другим разредом) у овом разреду има за 3,46% више родитеља који су 
стекли образовање више од средњег. 
 
Пети разред- школска спрема родитеља 
 
 школска спрема  

укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % 

мама 5     
4,35 

   5    
4,35 

78 67,83 5 4,35    22    
19,13 

   -    - 115 

тата 4 3,48    2    
1,74  

71 61,74 10 8,70 28 24,35    -    - 115 

укупно 
                     
% 

9 3,91    7    
3,04  

149 64,78 15 6,52 50 21,74    -    - 230 
      100 

 
 
 
 
 
Приказ петог разреда 
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78, 25% родитеља ових ученика поседује образовање које је више и високо. Податак који је 
приказан указује на висок проценат родитеља који су стекли даље оброзовање, након средње 
школе. Међутим, међу родитељима петог разреда и родитеља трећег разреда, је готово исти број 
њих са високим и вишим образовањем. Али, 3,08% више него међу ученицима другог разреда. 

Шести разред- школска спрема родитеља 

 школска спрема  
укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           

% 
ОШ       % 

мама 3     
3,37 

   1    
1,12 

50 56,18 4 4,49    31    
34,83 

   -    - 89 

тата 2 2,25    1    
1,12  

48 53,93 10 11,24 28 31,46    -    - 89 

укупно 
                     % 

5 2,81    2    
1,12  

98 55,06 14 7,84 59 33,15    -    - 178 
      100 

 

 

Приказ шестог разреда 

 

 

Међу родитељима ученика овог разреда постоји 66,83% родитеља са вишим и високим 
образовањем. 

 

Седми разред- школска спрема родитеља 
 
 школска спрема  

укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % 

мама 2     
1,80 

   4    
3,60 

59 53,15 14 12,61    32    
28,83 

   -    - 111 

тата 4 3,64    2    
1,82 

60 54,55 13 11,82 31 28,18    -    - 110 

укупно 
                     % 

6 2,71    6    
2,71  

119 53,84 27 12,22 63 28,51    -    - 221 
      100 

 
 
Приказ седмог разреда 
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Посматрајући претходни приказ уочава се да је веома висок проценат високообразованих родитеља 
у седмом разред ( 58,18, 91%), додајући на тај податак и родитеље са вишом школом, добијамо 71, 
48% родитеља који су школовање наставили после средње школе. Не постоје родитељи који су 
остали само са основном школом. 

 
Осми разред- школска спрема родитеља 
 
 школска спрема  

укупно родитељи Др          % Мр       % ВСС        % ВШС      % ССС           
% 

ОШ       % 

мама 2     
2,08 

   1    
1,04 

55 57,29 11 11,46    27    
28,12 

   -    - 96 

тата 1 1,04    1    
1,04 

43 44,79 15 15,63 36 3,75    -    - 96 

укупно 
                     % 

3 1,56    2    
1,04  

98 51,04 26 13,54 63 32,80    -    - 192 
      100 

 
 
Приказ осмог разреда 
 

 
 
У осмом разреду, родитељи  ученика који су постигли  високо образовање је 51,04%. А оних који 
су постигли високо и више образовање је 64,58%. Међутим, за 6,9% их је мање него међу 
родитељима седмог разреда. 

Школска спрема родитеља ученика од првог до осмог разреда 
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 I II      III     IV     V     VI     VII    VIII 
УР % УР % УР % УР % УР % УР % УР % УР % 

ДР 14 4,47 14 4,4 8 3 7 3,39 9 3,91 5 2,81 6 2,71 3 1,56 

МР 9 2,86 10 3,14 8 3 / / 7 3,04 2 1,12 6 2,71 2 1,04 

ВСС 191 61,02 193 60,7 170 63,91 139 67,47 149 64,78 98 55,06 119 53,84 98 51,04 

ВШС 16 5,11 31 9,75 14 5,26 16 7,77 15 6,52 14 7,84 27 12,22 26 13,54 

ССС 81 25,88 70 22 65 24,43 42 20,39 50 21,74 59 33,15 63 28,51 63 32,08 

ОШ 2 0,64 / / 1 0,37 2 0,97 / / / / / / / / 

УР 313 318      266      206     230      178      221     192 

 

 

Приказ школске спреме родитеља ученика од првог до осмог разреда 

 

 
Подаци представљени у Табели бр. 35, Табели бр.36 и на основу приказа разредне и предметне 
наставе јасно је уочено да је је школска спрема родитеља, наших ученика, таква да је њих 1426 ( од 
укупно 2024)  стекло даље, институционално,  образовање након средње школе.  

У оквиру високообразованих је 66 родитеља који су доктори наука (3,26%), 44 их је магистара ( 
2,17%). Односно, 5,43% родитеља је наставило образовање након стечене дипломе основних 
студија. 1157 ( 57,16%) их је са високом стручном спремом. Са вишом школом их је 159 ( 7,86%). 
Оних са средњом школом је 493 родитеља ( 24,36%), само са основном школом их је 5 ( 0,25%) 

Родитељи који су стекли дипломе, након завршене средње школе-  70,45%  

 
 
 
б) Културни услови 
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Задовољење културних потреба ученика у најближем окружењу условљено је све богатијом 
понудом културних институција у овом делу Новог Београда. У току школске године Школа ће за 
остваривање културних и других програмских садржаја сарађивати са следећим институцијама 
 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИНСТИТУЦИЈЕ НАЧИН САРАДЊЕ 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја 

Сва важна питања везана за функционисање 
школе 

Градски секретаријат за образовање Сва важна питања везана за функционисање 
школе 

Општина Нови Београд  Решавање свих питања од заједничког 
интереса 

Основне школе Новог Београда Решавање свих питања од заједничког 
интереса  

Дом здравља Нови Београд Превенција, здравствено просвећивање и 
лечење ученика 

Центар за социјални рад СО Нови Београд Решавање конкретних социјалних проблема 
ученика 

Средње школе Новог Београда Културне активности школе, професионално 
информисање 

Саобраћајна полиција Саобраћајно просвећивање ученика 
Црвени крст Нови Београд Здравствено просвећивање ученика, 

оспособљавање ученика за кућну негу 
Дечји културни центар Сусрети, приредбе, семинари, „Радост 

Европе“ 
Музеји Реализација наставног програма, конкурси 
Народна библиотека Србије Коришћење књижног фонда 
Удружење књижевника Србије Сусрети са писцима и реализација школских 

конкурса 
Факултет драмских уметности Културне активности 
Средства информисања Обележавање значајних догађања у школи 
Сарадња са телевизијом Б92 Праћење актуелности у школи и образовном 

систему. 
Музичка омладина Учествовање у различитим културним 

активностима 
Завод за заштиту природе Србије Подизање еколошке свести ученика 
Пријатељи деце Учествовање у различитим културним 

активностима 
Биоскоп „Фонтана“ 
Позориште „Душко Радовић“ 

Посете ученика филмским пројекацијама и 
позоришним представама 

Извиђачки одред „ Пантер“ , Нови Београд Учествовање у различитим активностима 
које одред организује 

 
в) Еколошки услови 
 
Еколошки услови у окружењу у коме се школа налази нису повољни с обзиром на близину 
аутопута и новоизграђених прометних саобраћајница. У школској 2003/2004. години постављена је 
нова сигнализација у Булевару уметности са ознакама близине школе и ограничења брзине, али је 
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опасност по безбедност деце још увек присутна због немогућности постављања лежећих 
полицајаца. У непосредној близини школе постављене су забране паркирања. Школа располаже  
великим двориштем са пуно зеленила чије одржавање захтева једног радника.  
Безбедност деце у школи је на вишем нивоу због: 
А) постављања нове ограде око целог школског дворишта у школској 2003/2004. години 
Б) рада школског полицајца од маја 2006. године (Међутим од 2009/2010. школски полицајац ради у 
две школе, па није увек присутан када је то неопходно.) 
В) омогућавања куповине ужине у школском дворишту 
Г) радом старијих ученика у преподневној смени 
Д) увођењем видео надзора 
Ђ) постављањем уличног светла у школском дворишту. 
И даље сметњу представљају аутомобили који се паркирају на тротоару близу школе, па су ученици 
принуђени да се крећу коловозом док долазе и одлазе из школе. Велики проблем су и пси луталице, 
који се налазе око школског дворишта, а понекад и у њему. 
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 
 
1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
 

ТАБЕЛАРНИ  ПРЕГЛЕД  КАЛЕНДАРА  ЗА  ШКОЛСКУ  2018/19. ГОДИНУ 
                                                                   У ОШ  „РАДОЈЕ  ДОМАНОВИЋ“ 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРВО   ПОЛУГОДИШТЕ 
М дан П У С Ч П С Н 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р 

НД 4 4 4 4  4   
        1   2 

1.   3  4   5   6   7   8   9 
2. 10 11 12 13 14 15 16 
3. 17 18 19 20 21 22 23 
4. 24 25 26 27 28 29 30 

О
К

Т
О

Б
А

Р 

НД 5 5 5 4 4   
5.   1   2   3   4   5   6   7 
6.   8   9 10 11 12 13 14 
7. 15 16 17 18 19 20 21 
8. 22 23 24 25 26 27 28 
9. 29 30 31     

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р НД 3 4 4 5-1 4+1   

9.      1   2   3  4 
10.   5   6   7   8   9 10 11 
11. 12 13 14 15 16 17 18 
12. 19 20 21 22 23 24 25 
13. 26 27 28 29 30   

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р 

НД 5 4 4 4 4   
        1   2 

14.   3  4   5   6   7   8   9 
15. 10 11 12 13 14 15 16 
16. 17 18 19 20 21 22 23 
17. 24 25 26 27 28 29 30 
18. 31       

ЈА
Н

У
А

Р 

НД 3 3 4 4 3   
     1   2   3  4   5  6 
19.   7   8   9 10 11 12 13 
20. 14 15 16 17 18 19 20 
21. 21 22 23 24 25 26 27 
22. 28 29 30 31    

ДРУГО   ПОЛУГОДИШТЕ 
М дан П У С Ч П С Н 

Ф
Е

Б
РУ

А
Р 

НД 2 2 2 2 1   
       1   2   3 
  4   5   6   7   8   9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 
23. 18 19 20 21 22 23 24 
24. 25 26 27 28    

М
А

РТ
 

НД 4 4 4 4 5   
24.       1   2   3 
25.  4   5   6   7   8   9 10 
26. 11 12 13 14 15 16 17 
27. 18 19 20 21 22 23 24 
28. 25 26 27 28 29 30 31 

А
П

РИ
Л

 

НД 4 4 4-1 4 3+1   
29.   1   2   3  4   5   6   7 
30.   8   9 10 11 12 13 14 
31. 15 16 17 18 19 20 21 
32. 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      

М
А

Ј 

НД 4 4 4 4 4   
     1   2   3   4   5 
33.   6   7   8   9 10 11 12 
34. 13 14 15 16 17 18 19 
35. 20 21 22 23 24 25 26 
36. 27 28 29 30 31   

ЈУ
Н

 

НД 2 2 2 2 2   
        1   2 
37.   3   4   5   6   7   8   9 
38. 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
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ЛЕГЕНДА 
 

РАДНИ ДАНИ (СВЕТИ САВА, ВИДОВДАН) 
 
 

                                   РАСПОРЕД   ОД   ПЕТКА  
       

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ      8.11.2018. ЧЕТВРТАК 
 

ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ У  I и  II ПОЛУГОЂУ   
                   24.4.2019. СРЕДА 

   
РАСПУСТ; НЕНАСТАВНИ ИЛИ НЕРАДНИ ДАНИ 

  
ОТВОРЕНА ВРАТА  

 
ПРИРЕДБА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ             ЗАТВОРИТИ  ОТВОРЕНА  

ВРАТА 
   

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА                  ПРЕПОДНЕ 
 

ТРОМЕСЕЧЈЕ                                                                       18. ЈАНУАРА  2019. 
 

РОТАЦИЈА НАСТАВНОГ ДАНА-РАСПОРЕД ОД ПЕТКА                17. МАЈА 2019. ЗА ОСМИ  
РАЗРЕД 

                                                                                                                                                          
БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА У МЕСЕЦУ                  31. МАЈА  2019. ОД V-VII 

РАЗРЕДА 
   

ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ ЗА 8.РАЗРЕД                                                 
                

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ  
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2. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2018/2019. ГОДИНУ 
 
 

 Прво полугодиште почиње у петак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. 
јануара 2019 године.  
Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године. Друго полугодиште завршава 
се у петак 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак 14. јуна 2019. године за 
ученике од првог до седмог разреда.  

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 
36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Образовно-васпитни рад за 
ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. 
У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом 
рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 
36, односно 34 пута.  

У току школске године ученици имају зимски, јесењи,  пролећни и летњи распуст.  

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак 12. 
новембра 2018. 

Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а завршава се у 
уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се 
у четвртак, 14. фебруара 2019. године.  

Пролећни распуст почиње у уторак 30. априла 2019. године, а завршава се у петак, 30 . априла 2019. 
године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак 17. јуна 2019 
године, а завршава се у петак 30. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст 
почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак 30. августа 2019. године. 

 У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 
празницима у Републици Србији . У школи се празнује радно: Дан сећања на српске жртве у 
Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018.  године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, 
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. 
априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године. Свети Сава и 
Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом 
светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 
светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Четвртак, 8. новембар 
2018. године обележава се као Дан просветних радника. Ученици и запослени у школи имају право 
да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то: 1) православци - 
на први дан крсне славе; 2) припадници Исламске заједнице – 21.. августа  2018. године, на први 
дан Курбан Бајрама и 4. јуна 2019. као први дан Рамазанског Бајрама; 3) припадници Јеврејске 
заједнице - 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура; 4) припадници верских заједница 
које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару -25. децембар 2018. године, на први 
дан Божића; 5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском  
календару - 7. јануара  2019. године, на први дан Божића; 6) припадници верских заједница које 
обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од 
Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 19. априла до 22. априла 2019. 
године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).  
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С обзиром на то да су једна среда  и четвртак  више, 8. новембара 2018. и 24. априла настава 
ће се одвијати  по распореду часова од петка, по школском календару за 2018/2019. годину одлуком 
Наставничког већа. 

 Први класификациони период одржаће се од 13. до 16. новембра 2018. године, а трећи 
класификациони период  од 8. до 12. априла 2019. 
             Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта, ученицима од првог до 
седмог разреда, обавиће се у петак 28. јуна 2019. године, а подела сведочанстава и диплома 
ученицима осмог разреда након полагања завршног испита. 
 Школа ће обележити Дан школе у петак  у марту 2019. године (по завршетку наставног 
дана). Представљање школе будућим првацима и њиховим родитељима одржаће се у четвртак 28. 
марта 2019. године. 
 Надокнада екскурзије вршиће се као 7. или 8. или нулти час да се не би пореметио број 
наставних и радних дана. 
            Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка школи 
након спољашњег вредновања припремио  je иницијалне тестове знања из математике и српског 
језика за ученике шестог и осмог разреда основне школе, који обухватају наставне садржаје 
претходног разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда. Иницијално тестирање 
обавиће се: 

Тест из српског- матерњег језика –- у периоду од 3. до 7. септембра 2018. за све разреде; 
                    

Тест из математике – у периоду од 3. до 7. септембра 2018. за све разреде; 
 

Распоред пријема родитеља 
 

Предметни наставници ће примати родитеље сваке недеље преподне по утврђеном распореду и 
једном месечно поподне средом и четвртком у периоду од 17-18 часова. 
 

          О к т о б а р  
С р е д а  1 0 . 1 0 . 2 0 1 8 .  
Ч е т в р т а к  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 .  

Н о в е м б а р  
С р е д а  1 4 . 1 1 . 2 0 1 8 .  
Ч е т в р т а к  1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 .  

Д е ц е м б а р  
С р е д а  2 6 . 1 2 . 2 0 1 8 .  
Ч е т в р т а к  2 7 . 1 2 . 2 0 1 8 .  

          М а р т  
С р е д а  1 3 . 0 3 . 2 0 1 9 .  
Ч е т в р т а к  1 4 . 0 3 . 2 0 1 9 .  

          А п р и л  
С р е д а  1 7 .  0 4 . 2 0 1 9 .  
Ч е т в р т а к  1 8 . 0 4 . 2 0 1 9 .  

          М а ј  
С р е д а  2 2 . 0 5 . 2 0 1 9 .  
Ч е т в р т а к  2 3 . 0 5 . 2 0 1 9 .  
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3. БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА 
 
Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму и одвија се у оквиру 20 
одељења разредне наставе и 15 одељења предметне наставе. Ученици предметне наставе похађају 
наставу само пре подне, док ученици разредне похађају наставу по сменама. 
 
 
Преглед броја редовних одељења: 

 
разред I II III IV V VI VII VIII свега 
број 
одељења 5 6 5 4 4 3 4 4 35 

 
 
Број ученика по одељењима на почетку школске 2018/2019. године 
 

Раз. 1. одељ. 2. одељ. 3. одељ. 4. одељ. 
 
  5. одељ. 

 
   6.одељ. 

укуп. бр уч. 
по разреду просек 

I 32 32 33 33 32 / 162 32,4 
II 29 26 23 30 27 23 158 26,3 
III 30 30 27 23 29 / 139 27,8 
IV 25 25 24 25 / / 99 24,8 

 
 

Свега ученика од I до IV разреда 558 27.9 
 

 

Раз. 1. одељ. 2. одељ. 3. одељ. 4. одељ. укуп. бр уч. по 
разреду просек 

V 27 29 27 28 111 27,8 
VI 30 30 29 / 89 29,6 
VII 28 28 25 28 109 27,3 
VIII 25 24 22 17 88 22 

   
 

Свега ученика од V до VIII разреда 397 26,5 

       
  

Укупно ученика од I до VIII разреда 955 27.29 
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4. РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ 
 
Од школске 2009/2010. године након анкете међу родитељима одлучено да настава почиње од 8.30 
часова пре подне, али одлуком чланова Наставничког већа од школске 2018/19. у по подневној 
смени почињаће у 13.30 часова.  
Прва смена почиње са радом у 8.30 часова, а завршава у 13.45. Друга смена  почиње са радом у 
13.30, а завршава у 18.40 часова.  
Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда током целе школске године наставу похађају само 
пре подне од 8 30 до 13 45 часова. 
Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда смене мењају седмично. Ученици првог и четвтог 
разреда ће кренути у после подневну смену, док ће ученици другог и трећег разреда бити у пре 
подневној смени. Часови допунског, додатног рада и рада секција реализоваће се на предчасу, у 
међусмени и после часова у преподневној смени.  
 
 

Само пре подне пети, шести, седми и осми разред 
 
Оваква организација наставе у складу је са потребама деце, а спроведена је од 2003/2004. школске 
године. 
Од школске 2007/2008. године уведен је један велики одмор у трајању од 25 минута после другог 
часа у преподневној смени  и од 20 минута у поподневној. Сви остали одмори су мали (5 минута).  
Од школске 2012/2013.године уведен је нулти час који почиње у 7.45  часова ради уклапања 
изборних предмета у распоред. 
 
 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 
 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 
 

Нулти час 07.40 - 08.25   
1. ЧАС 08.30 - 09.15 1. ЧАС 13.30 - 14.15 
ОДМОР 09.15- 09.20 ОДМОР 14.15- 14.20 
2. ЧАС 09.20 - 10.05 2. ЧАС 14.20 - 15.05 
ОДМОР 10.05 - 10.30 ОДМОР 15.05 – 15.25 
3. ЧАС 10.30 - 11.15 3. ЧАС 15. 25 - 16.10 
ОДМОР 11.15 – 11.20 ОДМОР 16.10 - 16.15 
4.ЧАС 11.20 - 12.05 4.ЧАС 16.15- 17.00 
ОДМОР 12.05 - 12.10 ОДМОР 17.00- 17.05 
5.ЧАС 12.10- 12.55 5.ЧАС 17.05- 17.50 
ОДМОР 12.55 - 13.00 ОДМОР 17.50 - 17.55 
6. ЧАС 13.00- 13.45 6. ЧАС 17.55- 18.40 
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5. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА 

 
1. Преглед планираног броја часова редовне наставе по  предметима од 1. до 8. разреда 
 

Предмет 
 укупно 

I II III IV V VI VII VIII  

Српски 
језик 

180x5 
900 

180x6 
1080 

180x5 
900 

180x4 
720 

180x4 
720 

144x3 
432 

144x4 
576 

136x4 
544 

5872 

Енглески језик 
72x5 
360 

72x6 
432 

72x5 
360 

72x4 
288 

72x4 
288 

72x3 
216 

72x4 
288 

68х4 
272 

2504 

Ликовна 
култура 

36x5 
180 

72x6 
432 

72x5 
360 

72x4 
288 

72x4 
288 

36x3 
108 

36x4 
144 

34х4 
136 

1936 

Музичка 
култура 

36x5 
180 

36x6 
216 

36x4 
144 

36x4 
144 

72x4 
288 

36x3 
108 

36x4 
144 

34х4 
136 

1360 

Свет око нас 
72x5 
360 

72x6 
432 

      
792 

Природа и 
друштво 

  72x5 
360 

72x4 
288 

    
648 

Историја 
    36x4 

144 
72x3 
216 

72x4 
288 

68х4 
272 

920 

Географија 
    36x4 

144 
72x3 
216 

72x4 
288 

68х4 
272 

920 

Физика 
     72x3 

216 
72x4 
288 

68х4 
272 

776 

Математика 
180x5 
900 

180x6 
1080 

180x5 
900 

180x4 
720 

144x4 
576 

144x3 
423 

144x4 
576 

136x4 
544 

5719 

Биологија 
    72x4 

288 
72x3 
216 

72x4 
288 

68х4 
272 

1064 

Хемија 
      72x4 

288 
68х4 
272 

560 

Техничко 
образовање 

      72x6 
432 

68х4 
272 

704 

Техника и 
технологија 

    72x4 
288 

72x4 
288 

  
576 

Информатика 
и рачунарство 

    36*8 
288 

36*6 
216 

  
504 

Физичко 
васпитање 

 108х6 
648 

108х4 
432 

108х4 
432 

  72x4 
288 

68х4 
272 

2072 

Физичко и 108х5    108х4 108x3   1296 
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здрвствено 
васпитање 

540 432 324 

Укупно      
 

  28223 

 
 
 
 
Изборни предмети 
 
Од школске 2001/2002. године Школа организује  верску наставу и грађанско васпитање.  
Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда се изјашњавају за један од два обавезна изборна 
предмета (грађанско васпитање или верска настава) и изучавају га у првом циклусу- до краја 
четвртог разреда. 
У петом разреду ученици се  изјашњавају за један од два обавезна изборна предмета :грађанско 
васпитање и верска настава, као и учење другог страног језика: француског, италијанског и 
немачког, које изучавају до краја другог циклуса основног образовања. 
У школској 2018/2019. години изборни наставни предмети (према анкети спроведеној међу 
родитељима) су за: 

1. Ученици првог разреда, од школске 2018/2019. имају пројектну наставу 
2. ученике другог и трећег разреда – Чувари природе, Народна традиција 

      3.  ученике четвртог разреда –Чувари природе, Од играчке до рачунара 
 
Од петог до осмог разреда ученици се опредељују за учење једног од два обавезна изборна 
предмета грађанско васпитање и верска настава, као и за учење другог страног језика између 
италијанског, француског и немачког језика. Поред тога, анкетирани су за похађање изборних 
предмета: информатике и рачунарства, цртања, сликања, вајања, хора и оркестра и изборни спорт, 
као и шаха. Ученици петог и шестог разреда одабрали су, као обавезне слободне активности, 
цртање,сликање, вајање; хор и оркестар и шах. Ученици седмог и осмог разреда као изборне 
предмете одабрали су изборни спорт и информатику. 
 
Годишњи фонд часова обавезних изборних премета 
 

изборни 
наставни 
предмети 

РАЗРЕД 
Збир I II III IV V VI VII VIII 

Грађанско 
васпитање 

36*5 
180 

36*6 
216 

36*5 
180 

36*4 
144 

36*4 
144 

36*2 
72 

36*3 
108 

34*2 
68 

1040 

Верска 
настава 

36*1 
36 

36x4 
144 

36x4 
144 

36*2 
72 

36*2 
72 

36*3 
108 

36*3 
108 

34*2 
68 

752 

Француски 
језик 

      72*1 
72 

68*2 
136 

208 

Италијански 
језик 

    72*2 
144 

72*1 
72 

72*3 
216 

68*3 
204 

636 

Немачки 
језик 

    72*4 
288 

72*3 
216 

72*2 
144 

 648 
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Годишњи фонд часова изборних предмета и обавезних слободних активности 
 

Изборни 
наставни 
предмети 

РАЗРЕД 
Збир I II III IV V VI VII VIII 

Народна 
традиција 

 36*1 
36 

36*1 
36 

     72 

Чувари 
природе 

 36*5 
180 

36x4 
144 

36*3 
108 

    432 

Од играчке 
до рачунара 

   36*1 
36 

    36 

Пројектна 
настава 

36*6 
216 

       216 

Изборни 
спорт 

      36x4 
144 

34x4 
136 

280 

Информати
ка 

      36*5 
180 

34*4 
136 

316 

Цртање, 
сликање, 
вајањње 

    36*1 36*1   72 

Хор и 
оркестар 

    36*1 36*1   72 

Шах     36*1 36*1   72 
 
 

6. ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Одељењске старешине 
 

Разредна настава Предметна настава 
I1 - Драгица Врвић V1 - Роналд Анжур 
I2 - Данка Керић V2 - Јелена Милојевић 
I3 - Катарина Хајман V3 - Марта Тодоровић 
I4 - Љиљана Крстић V4 - Драгана Тодоровић Јовановић 
I5 - Верица Милосављевић    
      
II1 - Маја Дробњаковић VI1 - Јелена Нисић 
II2 - Милена Меденица VI2 - Драгана Станисављевић 
II3 - Снежана Шукара VI3 - Оливера Миловановић 
II4 - Жељка Грбан    
II5 - Слободанка Лековић    
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II6 - Марина Суботић    
      
III1 - Мира Касаповић VII1 - Гордана Живковић 
III2 - Тања Дујовић VII2 - Бранка Рајчевић 
III3 - Богдан Косовац VII3 - Мирјана Аранђеловић 
III4 - Снежана Стаменић VII4 - Ивана Коцић 
III5 - Марија Ристић    
      
IV1 - Тијана Братић VIII1 - Татјана Тасић 
IV2 - Недељка Дидулица VIII2 - Ирена Пауновић 
IV3 - Мирна Комненовић VIII3 - Александар Јовановић 
IV4 - Лидија Вранић VIII4  Бобана Красић 

 
Преглед поделе одељења на наставнике 

 
Подела часова у школској 2018/2019. години у предметној настави 

 
 

1. Мирјана Аранђеловић Српски језик 5/1, 6/1, 7/3, 8/1 
2. Гордана Живковић Српски језик 5/3, 6/3, 7/1, 8/3 
3. Бранка Рајчевић Српски језик 5/2, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2 
4. Василије Вилотијевић Српски језик 7/4, 8/4 

Грађанско васпитање 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 6/1+6/3, 7/1+7/3, 
7/2,7/4,8/1+8/2 

5. Јасмина Мијатовић Математика 5/1, 5/3, 8/1,8/3, 8/4,  
6. Јелена Милојевић Математика 5/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 
7. Драгана Тодоровић Математика 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/2 
 
8. 

 
Марта Тодоровић 

Ликовна култура Свим одељењима од петог до осмог 
разреда 

Цртање, сликање, вајање  
  
9. 

 
Весна Кнежевић 

Музичка култура Свим одељењима од петог до осмог 
разреда 

Хор и оркестар  
10. Ивана Коцић Географија 5/2, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3,  

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2 
11. Бобана Красић Географија 5/1, 5/3, 8/4, 8/3, 

Техничко и информатичко 
образовање 

7/1, 7/2, 7/3,7/4, 8/4 

Техника и технологија 6/1, 6/3 
12. Ирена Пауновић Историја 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3,7/4 8/1, 

8/3 
13. Јово Боснић Историја 6/1, 6/2, 6/3 

Грађанско васпитање 8/1+8/3 
14. Наташа Јановић Биологија 6/1,6/2, 6/3, 7/1, 7/3, 7/3, 8/1, 8/2, 

8/3,8/4 
15.  Тијана Морић Биологија 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/2 
16. Ранка Рајковић Физика 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 

8/4 
17. Љубица Дамњановић Хемија 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3,8/4 
18.  Оливера Миловановић Енглески језик 5/2, 5/3, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/4 
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19. Јелена Нисић 
Недељковић 

Енглески језик 5/1, 5/4, 6/1, 6/1, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3 
 

20.  
 

Дубравка Дошеновић Италијански језик 5/1+5/3+5/4, 6/3,7/1+7/3, 
7/48/2+8/4,8/3 

Енглески језик Четири групе млађих разреда 
21. Милена Савић Италијански језик 5/2,7/2,8/1 

Енглески језик Две групе млађих разреда 

22. Ана Аничић Француски језик Две групе у осмом разреду 
23.  Александар Јовановић Техничко и информатичко 

образовање 
7/1, 7/4,  8/1, 8/2, 8/3 

Техника и технологија 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 
Физика 8/3,  

24. Драгана Станисављевић Техника и технологија 6/1, 6/2 
Информатика и рачунартсво Свим одељењима од петог до осмог 

разреда 
25.  Александра Цветковић Верска настава Свим ученицима од првог до осмог 

разреда 
26.  Тања Тасић Физичко и здравствено 

васпитање 
5/2, 5/3,6/1,  

Физичко васпитање 7/1, 7/3, 8/1, 8/4 
  Изборни спорт 7/1, 7/3, 8/1, 8/3 
27.  Роналд Анжур Физичко и здравствено 

васпитање 
5/1, 5/4, 6/2, 6/3,  

Физичко васпитање 7/2,7/4, 8/2,8/3 
  Изборни спорт 8/2,  
28. Деаган Матић Физичко васпитање 8/2,8/3 
  Изборни спорт 7/2, 7/4,8/4 
29. Соња Петрушић Француски језик 7/1+7/2+7/3+7/4 
30. Марија Џиновић Немачки језик 5/1, 5/2, 5/3,5/4, 6/1,6/2,6/3, 

7/1+7/3,7/2+7/4 
 

31. НН информатика Информатика и рачунартсво 5/1,5/2.5/3,5/4,6/1,6/3,7/2 
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СТРУКТУРА 40- ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ- НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
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СТРУКТУРА 40- ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ- НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
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Задужења наставника запослених у продуженом боравку 

у оквиру 40-часовне радне недеље 

 

Први разред – три групе 

Данка Пештерац, Наталија Ђурђевић, Марина Вукмировић 

 

 Задужења наставника у оквиру непосредног рада са 

ученицима 

Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

1. Помагање у учењу и раду 10*2 360*2 

2.  Радионице: 

Ликовна радионица 

Оловка пише срцем 

Са децом око света 

Мали истраживачи 

5*2 

 

 

 

180*2 
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Музичка радионица 

  30 1080 

 1. Припрема часова 5 180 

 2. Педагошка документација 1 36 

 3. Рад у стручним органима 1 36 

 4. Рад са родитељима 1 36 

 5. Стручно усавршавање 1 36 

 6. Рад у комисијама 1 36 

  10 360 

    

 Укупно 40 1440 

 

Други разред – четири групе  

Ивана Шушњар, Јелена Петковић, Весна Драгаш, Милан Цветковић 

 

 Задужења наставника у оквиру непосредног рада са 

ученицима 

Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

1. Помагање у учењу и раду 10*2 360*2 

2.  Радионице: 

Ликовна радионица 

Оловка пише срцем 

Са децом око света 

Мали истраживачи 

Музичка радионица 

5*2 

 

 

 

180*2 

 

  30 1080 

1. Припрема часова 5 180 

2. Педагошка документација 1 36 

3. Рад у стручним органима 1 36 

4. Рад са родитељима 1 36 

5. Стручно усавршавање 1 36 

6. Рад у комисијама 1 36 
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  10 360 

 

 

 Укупно 40 1440 

 
 
Задужења ПЕДАГОГА у оквиру 40-часовне радне недеље 
Послови и радни задаци Недељни фонд 

часова 
1. рад са наставницима 15 
2. рад са ученицима 5 
3. рад са родитељима 5 
4. рад са директором, стручним сарадницима и педагошким 
асистентом 

3 

5. рад у стручним органима и тимовима 2 
6. планирање и програмирање образовно-васпитног рада 2 
7. праћење реализације плана и програма 2 
8. припрема за рад и стручно усавршавање 4 
9. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима 
и јединицом локалне самоуправе 

2 

 укупно 40 
 
Задужења ПСИХОЛОГА у оквиру 40-часовне радне недеље 
Послови и радни задаци Недељни фонд часова 
1. рад са наставницима 5 
2. рад са ученицима 15 
3. рад са родитељима 5 
4. рад са директором, стручним сарадницима и педагошким асистентом 3 
5. рад у стручним органима и тимовима 2 
6. планирање и програмирање образовно-васпитног рада 2 
7. праћење реализације плана и програма 2 
8. припрема за рад и стручно усавршавање 4 
9. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицом локалне самоуправе 

2 

 укупно 40 
 
Задужења БИБЛИОТЕКАРА у оквиру 40-часовне радне недеље 
Послови и радни задаци Недељни фонд часова 
1. васпитно-образовна делатност - рад са ученицима 25 
2. сарадња са наставницима и стручним сарадницима 5 
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3. библиотечко-информатичка делатност 3 
4. културна и јавна делатност 3 
5. рстручно усавршавање 2 
6. планирање и програмирање рада 2 
 укупно 40 
 
 

  Задужења наставника разредне наставе 
 
Тијана Братић Црвени крст 

Тим за инклузивно образовање 
  Недељка Дидулица Екскурзије и настава у природи 

Тим за културне активности школе 
Мирна Комненић Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Тим за школски маркетинг 
Лидија Вранић Руководилац Разредног већа четвртог разреда 

  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  

Драгица Врвић Руководилац Разредног већа првог разреда 
Тим за самовредновање 

Данка Керић Попис 
Тим за избор ученика генерације 
Тим за распоред коришћења наставних средстава 
Руководилац тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Катарина Хајман Радионице за будуће прваке 
Тим за културне активности 

Љиљана Крстић   Тим за екологију и заштиту животне средине 
  Стручни актив за развојно планирање 

Маја Дробњаковић   Стручни актив за развој школског програма 
  Тим за школски спорт 

Милена Меденица Тим за обелажавање значајних датума и уређење школе 
Музичка омладина и сарадња са позориштем 

Снежана Шукара Тим за екологију и заштиту животне средине 
Тим за инклузивно образовање 
Тим за професионални развој 

Мира Касаповић Менторство 
Стручни актив за развојно планирање 

Богдан Косовац Руководилац Разредног већа трећег разреда 
  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 
  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Снежана Стаменић   Савет родитеља 
Тим за инклузивно образовање 

Марина Суботић   Пријатељи деце  
  Тим за културне активности школе 
  Стручни актив за развој школског програма 

Жељка Грбан   Тим за инклузивно образовање 
  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 
  Црвени крст 

Ивана Шушњар Руководилац Стручног актива продуженог боравка 
Стручни актив за развојно планирање  

Верица Милосављевић Руководилац Тима за обележавање значајних датума и уређење 
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школе 
Тим за самовредновање 

Марија Ристић Руководилац стручног актива за развој школског програма 
Вођење записника 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Тања Дујовић Руководилац стручног већа Разредне наставе 
Руководилац тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 
Тим за професионални развој 

Данка Пештерац Руководилац Тима за школски маркетинг 
Руководилац Тима за културне активности 

Слободанка Лековић Тим за школски спорт 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 
Задужења наставника предметне наставе 
 
Гордана Живковић Руководилац Стручног већа Српског језика 

Тим за самовредновање 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Тим за културне активности школе 
Тим за професионалну оријентацију 

Бранка Рајчевић Распоред и годишњи фонд часова 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 
Тим за професионалну оријентацију 
Школски одбор 
Екскурзије од петог до осмог разреда 
Информациони систем- Доситеј 

Мирјана Аранђеловић Руководилац Разредног већа седмог разреда 
Тим за професионалну оријентацију 

Василија Вилотијевић   Тим за самовредновање 
  Ученички парламент 
  Стручни актив за развој школског програма 
  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Јелена Милојевић Руководилац Разредног већа петог разреда 
  Прикупљање, обрада и презентација статистичких     података 
  Стручни актив за развојно планирање 
  Стручни актив за развој школског програма 

Јасмина Мијатовић   Руководилац Стручног већа Математике, информатике и 
рачунарства и ТИО-а и Т и Т 
 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Драгана Тодоровић 
Јовановић 

  Координатор за електронски дневник 
  Стручни актив за развој школског програма 
  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 

Јелена Нисић-
Недељковић 

  Тим за самовредновање 
  Здравствена заштита ученика 
  Амерички кутак 

Оливера Миловановић Председник Школског одбора 
Стручни актив за развојно планирање 

Милена Савић Руководилац Стручног већа страних језика 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

  Тим за школски маркетинг 
Дубравка Дошеновић Тим за обзбеђивање квалитета и развој установе 

Тим за инклузивно образовање 
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Ирена Пауновић   Школски одбор 
  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 
  Тим за професионалну оријентацију 
  Тим за завршни испит 
  Тим за избор ученика генерације 

Јово Боснић Ученички парламент  
Тим за избор ученика генерације 

Ивана Коцић Школски календар 
Руководилац Стручног већа Историје и Географије 
Тим за самовредновање 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Тим за професионалну оријентацију 

Наташа Јановић Тим за инклузивно образовање 
Руководилац Тима за професионални развој 
Тим за планирање и реализацију писмених провера знања 

Тијана Морић Руководилац Тима за екологију и заштиту животне средине   
Весна Кнежевић Руководилац Стручног већа вештина 

Тим за завршни испит 
Стручни актив за развојно планирање 

Марта Тодоровић     Стручни актив за развој школског програма 
  Стручни актив за развојно планирање 

  Ранка Рајковић Руководилац Стручног већа Физике, Хемије и Биологије 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Александар Јовановић   Тим за професионалну оријентацију 
Статистичка обрада података 
Тим за избор ученика генерације 

Бобана Красић Руководилац Разредног већа осмог разреда 
  Тим за екологију и заштиту животне  средине 
  Тим за професионалну оријентацију 
  Статистичка обрада података 
  Тим за завршни испит 
  Тим за избор ученика генерације 

Татјана Тасић   Тим за школски спорт 
  Тим за професионалну оријентацију 
  Савет родитеља 
  Тим за инклузивно образовање 
  Тим за избор ученика генерације 
  Тим за завршни испит 

Роналд Анжур   Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 
  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
  Тим за школски спорт 

Љубица Дамњановић   Црвени крст  
Драгана Станисављевић Руководилац Разредног већа шестог разреда 

  Руководилац Тима за завршни испит 
  Координатор за електронски дневник 

Александра Ђорђевић Тим за инклузивно образовање 
Тим за културне активности 

Марија Трнавац   Летопис школе 
  Тим за завршни испит 

Марија Џиновић   Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 
  Тим за самовредновање 

Маја Ружић   Тим за културне активности 
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  Тим за самовредновање 
Сања Вратоњић Руководилац Тима за самовредновање 

Руководилац Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и  занемаривања  
Тим за инклузивно образовање 
Стручни актив за развој школског програма 
Здравствена заштита ученика 
Сарадња школе са породицом 
Корективни педагошки рад 
Социјална заштита ученика 
Тим за преглед педагошке документације 
Стручни актив за развојно планирање 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Данијела Вујовић   Руководилац Тима за инклузивно образовање 
Руководилац Тима за професионалну оријентацију 
Стручни актив за развојно планирање 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  
занемаривања 
Корективно педагошки рад 
Сарадња школе са породицом 

  Тим за преглед педагошке документације 
  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

    
  Руководиоци стручних већа 
 

Стручно веће разредне наставе Тања Дујовић 
Стручно веће Историје и Географије Ивана Коцић 
Стручно веће Српског језика Гордана Живковић 
Стручно веће страних језика Милена Савић 
Стручно веће Математике, Информатике 
и Техничког и информатичког 
образовања 

Јасмина Мијатовић 

Стручно веће Биологије, Физике и 
Хемије 

Ранка Рајковић 

Стручно веће вештина Весна Кнежевић 
Стручни актив продуженог боравка Ивана Шушњар 

 
    
 
   Руководиоци Разредних већа 
 

1. разред – Драгица Врвић 5. разред – Јелена Милојевић 
2. разред – Марина Суботић 6. разред – Драгана Станисављевић 
3. разред – Богдан Косовац 7. разред – Мирјана Аранђеловић 
4. разред – Лидија Вранић 8. разред – Бобана Красић 

 
 Задужења наставника у остваривању програма слободних активности ученика 
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Слободне активности за разредну наставу  
 

1. Животне вештине- Драгица Врвић, Верица Милосављевић 
2. Ликовна секција- Данка Керић 
3. Ритмичко балетска секција- Катарина Хајман 
4. Деца и медији- Љиљана Крстић, Слободанка Лековић 
5. Драмска Радионица- Маја Дробњаковић, Тијана Братић, Мирна Комненић 
6. Рецитаторска секција- Милена Меденица 
7. Играоница- радионица- Снежана Шукара 
8. Приче и задаци за паметне главе- Жељка Грбан 
9. Драмска секција- Марина Суботић 
10. Математичарење- Мира Касаповић, Богдан Косовац 
11. Мала уметничка радионица- Тања Дујовић, Снежана Стаменић 
12. Мозгалице- Марија Ристић 
13. Креативне радионице- Недељка Дидулица, Лидија Вранић 
14. Немачка култура и језик- Маја Ружић 

 
 
Слободне активности предметне наставе и обавезне слободне активности 
 
1. Новинарска секција- Мирјана Аранђеловић 
2. Драмска секција- Гордана Живковић 
3. Литерарна секција- Василија Вилотијевић 
4. Моделарска секција, Александар Јовановић 
5. Волим простор око себе- Наташа Јановић 
6. Роботика- Драгана Станисављевић 
7. Кошаркашка секција-  Роналд Анжур 
8. Рукометна секција- Татјана Тасић 
9. Атлетска секција- Роналд Анжур, Татјана Тасић 
10. Фудбалска секција- Драган Матић 
11. Секција Црквенословенског језика- Александра Ђорђевић 
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ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА; РУКОВОЂЕЊА; 
СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА И ТИМОВА 
 
IV ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 
 
 
1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
       
      Директор школе: Горан Шоботовић 
 
Програм рада директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и одговорности које су 
регулисане Законом о основама система образовање и васпитања и Статутом школе.  
Основни задаци директора школе су:  

•  Организовање образовно-васпитног рада у школи;  

•  Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи;  

• Обезбеђивање увида у стварање свих видова образовно - васпитног рада и реализацију 
задатака који проистичу из законских прописа, Наставног програма, других стручно-
педагошких докумената, Годишњег плана рада школе, Школског програма за 1.-8. разреда, 
Развојног плана школе и учешће у реализацији Развојног плана школе  

•  Праћење остваривања одлука, закључака и мера стручних органа и Школског одбора;  

•  Реализовање инструктивно-педагошког увида и анализе и надзора у све видове образовно-
васпитног рада наставника и стручних сарадника.  

 
У току 2018/2019. године директор ће посетити 30 часова редовне наставе и 30 часова осталих 
облика непосредног образовно - васпитног рада.  
Током школске године, активност директора биће усмерена ка даљем побољшању услова рада (у 
складу са материјалним могућностима). Директор ће активно пратити реализацију наставног плана 
и програма и извештавати све сараднике о реализацији. Сарађиваће са свим органима, већима и 
тимовима, обаваљати индивидуалне разговоре и старати се о квалитету живота и рада школе и оних 
који у њој живе. 
Активно ће учествовати у свим активности које доприносе унапређење рада школе. Подстицаће и 
личним примером указивати на одговорност, толеранцију, разумевање и ангажовање. Пружаће 
подршку и доприносити општем развој и напредовању . 
Пратиће нова техничка достигнућа и у складу са финансијским могућностима, омогућаваће да 
иновације имплементира у установи. На тај начин школа постаје отворен облик организације који је 
спреман да прихвати и примени нове идеје. Стараће се о осигурању квалитета, самовредновању, 
остваривању стандарда постигнућа и унапређењу образовно- васпитног рада. Као и о остваривању 
развојног плана школе. Вршиће константан педагошко инструктивни увид и пратити квалитет 
образовно- васпитног рада и педагошке праксе 
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Подручје рада Активности Начин 
 реализације 

Место Сарадници Време 

 
Програмирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Учешће у изради 
идејене скице 
програмске структуре 
рада школе 
2.Представљање 
Годишњег плана рада 
на седници 
Наставничког већа и 
Школског одбора 
3.Израда месечног 
плана послова школе и 
плана директора 
4.Израда мерила за 
праћење реализације 
Годишњег плана рада 
5.Израда финансијског 
плана за 2019.годину 
6.Програм стручног 
усавршавања 
наставника 

 
-Подела задужења 
 
 
-Презентација, 
образлагање 
 
 
 
-Анализа, 
планирање 
 
 
 
 
-Анализа, 
планирање 
 
 
 
 
 

 
 

школа 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Стручне 
служба 
 
 
 
 

 

 
До 
15.септебмра 
До 15. 
септембра 
Током 
године 
До 30. 
августа 
 
 
 
 
 
До 30. 
августа 
 
До 30. 
августа 

 
 
Организациони  
послови 

1.Постављање 
организације рада 
2.Подела задужења на 
почетку школске 
године 
3.Израда предлога 
плана набавки опреме 
и наставних средстава 
и инвестиционог 
одржавања  
4.Праћење реализације 
инклузивне наставе  
5.Самовредновање и 
вредновање рада школе 
6.Организација 
инвестирања и израде 
завршног рачуна  
7.Пружање помоћи у 
обављању 
административно-
финансијских послова 
8.Праћење утрошака 
финансијских 
средстава и праћење 
законских прописа 

- Иницирање 
израде распореда 
свих видова 
наставе и рада 
служби-распоред 
рада, пријем 
странака, ученика 
и сл. 
-Анализа, 
планирање 
-Праћење рада 
Тимова за 
инклузивно 
образовање и 
самовредновање 
 
-организациони 
послови 
 
 
 
-Преглед 
документације 

 
 
 

школа 

 
 
 
 
Педагог, 
психолог, 
стручне 
службе, 
наставници 

До 30. 
августа 
До 30, 
августа 
 
До 30. 
децембра 
 
 
 
Током шк. 
год. 
Током шк. 
год. 
 
До 30. 
децембра 
 
Током 
године 
 
Током 
године 

Педагошки-
инструктивни 
саветоавни рад 

1.Посета часовима с 
циљем увида у 
организацију 
наставног рада и 
квалитета припрема за 
наставу 

2.Увид у планирање и 

-анализа  
 
 
 
 
 
-контрола 

школа  
 
 
Педагог, 
психолог, Тим 
за заштиту 
деце од 

Током 
године 

 
 
 
До 30. 
септембра 
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припрему наставе 
3.Обилазак наставе-
наставника почетника 
и младих наставника 
са циљем пружањем 
помоћи 

4.Индивидуални 
разговори са 
наставницима после 
посећених часова у 
циљу пружања помоћи 
у планирању и 
програмирању,упућив
ање на примену 
појединих облика и 
метода у настави  

5.Саветодавни рад са 
родитељима ученика и 
упућивање родитеља 
како да помогну својој 
деци 

6.Групни облици 
инструктивног рада са 
наставницима 
(Стручна већа,седнице 
Разредних 
већа,Наставничко 
веће) 

7.Учешће у раду Тима 
за инклузивно 
образовање  

8.Учећше у раду Тима 
за заштиту деце од 
насиља 

 
-пружање помоћи 
и инструктивни 
рад 
 
 
-анализа, 
предлози за 
унапређивање 
образовно-
васпитног рада 
 
 
 
 
 
-Сарадња са 
родитељима у 
погледу 
различитих 
проблема са 
децом (учење, 
понашање) 
-Присуствовање 
седницама 
 
 
 
-Присуствовање 
састанцима 
Тимова 
 
 

насиља, 
злостављања, 
занемаривања, 
Тим за 
инклузивно 
образовање 

 
Током 
године 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
 
 
 
Током 
године 
Током 
године 

Аналитички  
Рад 

1.Анализа остваривања 
Годишњег плана и 
програма рада школе  
2.Анализа успеха 
ученика на I 
полугодишту,II  
полугодишту, 
реализација Годишњег 
програма рада 
3.Израда различитих 
извештаја за потребе 
педагошких и 
друштвених 
институција  
4.Анализа 
реализованих програма 
рада наставника и 
сарадника 
5.Извештај о раду 
школе за школску 
2017-2018. 

-Анализа увидом 
у документацију 
 
 
 
-Присуствовање 
седницама 
Одељењских већа 
 
 
 
-Писање 
извештаја 
 
 
 
-преглед 
документације, 
анализа 
 
-Учешће у изради, 
анализа 

 
 
 
 

школа 

 
Педагог, 
психолог, 
наставници 

Током 
године 
 
 
 
Крај првог 
полугоди-
шта, крај 
школске 
године 
 
 
 
Током 
године 
 
Фебруар, јун 
 
До 15. 
септембра 
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Рад у стручним 
и другим 
органима школе 

1.Припрема седница 
стручних органа и 
Школског одбора 
2.Педагошко-
инструктивни послови 
у раду стручних већа и 
на седницама стручних 
већа 
3.Припрема и вођење 
седнице Наставничког 
већа и Педагошког 
колегијума 
4.Стварање радне 
атмосфере,међусобног 
поштовања,разумевања 
и помагања  
5.Праћење рада других 
стручних органа-
стручних актива и 
седница одељенских 
већа 
6.Вођење педагошке и 
друге документације-
инструкције  
7.Инструкције о 
примени новог Закона 
о основном образовању 
и васпитању 

-У складу са 
планом рада 
 
-Присуствовање 
седницама, 
давање предлога 
за унапређивање 
рада 
-У складу са 
планом рада 
 
 
-Подстицање 
тимског рада, 
квалитетне 
сарадње међу 
запосленима 
-Присуствовање 
седницама 
 
 
-Инструктивни 
рад 
 
 
- Инструктивни 
рад 
 

школа  
 
 
Педагог, 
психолог, 
наставници 

Током 
године 
 
 
Током 
године 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
 
Током 
године 
Током 
године 
 
 
Током 
године 

Рад на 
педагошкој 
документацији  

1.Помоћ у изради 
инструмента-
анкета,упитника, 
потребних за снимање 
и праћење одређених 
резултата  
2.Увид у планирање и 
припрему наставе  
3.Контрола вођења 
педагошке 
документације 

-Учешће у изради 
инструмената 
 
 
 
 
-Преглед 
документације, 
контрола 

школа Педагог, 
психолог 

Током 
године 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
Током 
године 

Стручно 
усавршавање и 
евидентирање 
рада 

1.Учешће у раду 
стручних 
актива,семинара, 
саветовање 
2.Праћење стручне 
литературе,часописа, 
Приручника 
3.Учешће на 
семинарима за 
директоре школе 
4.Учешће на 
различитим 
семинарима  

-Присуствовање и 
активно учешће 
 
 

 Педагог, 
психолог, Тим 
за стручно 
усавршавање 

Током 
године 
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Културна и 
јавна делатност 
школе 

1.Иницирање промена 
и садржаја у културној 
и јавној делатности 
школе 
2.Књижевни сусрети 
3.Испраћај ученика 
осмог разреда,  јун 
2019. године  

-Анализа, 
организација, 
подела задужења 
 
 
-организација 

школа Тим за 
културне 
активности 
школе 

Током 
године 
 
 
 
 
Јун  

Сарадња са 
институција и 
организацијама  

1.Сарадња са 
Министарством 
просвете, науке и 
технолошког развоја и 
њеним телима 
(трансфер 
информација,огледи, 
финансирање, развој, 
усавршавање и др.) 
2.Сарадња са 
институцијама и 
организацијама 
Општине и града 
Београда 

-Размена 
информација 

 Стручне 
службе 

Током 
године 

Евалуаторска 
функција 

1.Учешће у изради 
програма вредновања 
рада школе и његовој 
реализацији (израда и 
документација, 
инструментарији) 
2.Организација израде 
инструментарија за: 
-праћење припремања 
наставника за наставу 
-сарадња са 
родитељима 
-усавршавање 
наставника 
-објективније 
вредновање успеха 
ученика 
-вредновање рада 
стручних служби 
школе 
- инструменти за 
вредновање постигнућа 
ученика на 
такмичењима и 
смотрама  
-учешће у евалуацији 
свих видова рада у 
школи (настава,службе 
и др.) 

Сарадња са 
Тимом 
 
 
 
 
 
-учешће у изради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праћење, анализа, 
мере за 
унапређивање 
рада 

школа Тим за 
самовреднова
ње,  
 
 
 
 
 
Психолог, 
педагог 

Јун-август 
Током 
шк.године 
 
 
 
 
Током шк. 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током шк. 
године 
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2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

Председник Школског одбора: Оливера Миловановић   
 
                                                                                              

Као и протеклих година Школски одбор ОШ ,,Радоје Домановић`` ће се бавити питањима 
која су од значаја за рад школе и унапређење образовно-васпитног рада у њој. Овде ће оквирни 
план рада бити дат по месецима: 
 
Време 
реализације 

Садржај рада 
(активности) 

Начин 
реализације 

Место 
реализације 

Реализатори 

Септембар Усвајање Извештаја 
о раду школе у шк. 
2018/2019.год., 
усвајање Извештаја о 
раду Директора 
школе у шк. 
2018/2019.год., 
доношење Годишњег 
Плана рада школе за 
шк. 2018/2019.год.; 
усвајање Извештаја о 
самовредновању 

Договор, 
дискусија, 
информисање 

 
 

Школа 

Чланови 
школског 
одбора, 
секретар и 
директор 
школе 

Октобар Програм 
професионалне 
оријентације; 
 

Договор, 
планирање, 
дискусија 

Школа Чланови 
школског 
одбора, 
секретар и 
директор 
школе 

Новембар Упознавање са 
записником о 
редовном 
инспекцијском 
надзору, као и са 
отписом застарелих 
потраживања 

Информисање, 
дискусија, 
размена 
искустава 

Школа Чланови 
школског 
одбора, 
секретар и 
директор 
школе 

Јануар Усвајање Извештаја 
о попису основних 
средстава, ситног 
инвентара и 
новчаних средстава у 
2018.год.;  доношење 
годишњег Плана 
набавки, 
Финансијског плана, 
као и усвајање 
Финансијског 
извештаја; 
 

Договор, 
дискусија, 
усклађивање 

Школа Чланови 
школског 
одбора, 
секретар, шеф 
рачуноводства 
и директор 
школе 

Фебруар Усвајање Извештаја 
о раду Директора 

Договор, 
дискусија, 

Школа Чланови 
школског 
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ОШ ,,Радоје 
Домановић `` у 
првом полугодишту 
школске 
2018/2019.год., 
усвајање Завршног 
рачуна, упознавање 
са извештајем о 
реализацији 
Финансијског плана 
за 2018.год.;  

 

 

информисање одбора, 
секретар и 
директор 
школе 

Јун Доношење Одлуке о 
условима за издавање 
школског простора за 
наредну школску 
годину, доношење 
одлуке о оглашавању 
реализације наставе у 
природи, излета и 
екскурзија ученика 
од првог до осмог 
разреда за наредну 
школску годину као 
и одлуке о 
формирању група за 
продужени боравак, 
упознавање са 
Информацијама о 
обављеном завршном 
испиту на крају 
школске 
2018/2019.год.,  

 

Договор, 
дискусија, 
планирање и 
организација, 
размена 
искустава 

Школа Чланови 
школског 
одбора, 
секретар и 
директор 
школе 

Август Отварање понуда и 
избор закупаца 
школског простора у 
школској 
2018/2019.год.; 
Усвајање Предлога 
финансијског плана 
за наредну школску 

Договор, 
дискусија, 
планирање и 
организација, 
размена 
искустава 

Школа Чланови 
школског 
одбора, 
секретар и 
директор 
школе 
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годину. 
Овај оквирни план 
нужно не искључује 
друге текуће теме и 
теме од значаја за рад 
школе у наредној 
школској години као 
ни време 
реализације. 

 

 
 
 
 
V ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Разредна већа, Стручно веће за разредну наставу, 
Стручно веће за области предмета, Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој 
школског програма и Педагошки колегијум. Делокруг рада стручних органа одређен је Статутом 
школе. 
 

1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
Наставничко веће је највиши и најшири стручни орган који интезивно прати, усмерава и 
координира целокупан образовно - васпитни процес у школи. Својом активношћу, која је 
регулисана Статутом школе одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и 
реализацији свих садржаја Годишњег плана рада. 
Наставничко веће чине сви наставници школе и стручни сарадници. 
Наставничко веће радиће у седницама које ће се одржавати по плану (а по потреби и чешће) 
током школске године. 
 

Месец Садржај рада Начин реализације Извршилац 

IX 

1. Разматрање Извештаја о раду школе за 
шк. 2017/2018. годину 

2. Разматрање Извештаја директора школе 
за шк. 2017/2018. годину 

3. Упознавање са Годишњим планом рада 
школе за школску 2018/2019. годину 

4. Усвајање распореда писмених задатака 
и писмених провера 

5. Инклузивно образовање 
6. Заштита деце од насиља, злостављања, 

занемаривања 
7. Разно 

- Анализа 
оствареност
и ГП рада за 
школску 
2017/2018. 

 
-Договор, дискусија 
-Подела задужења и 
одговорности 
-Излагање, размена 
искустава 

Директор 
 
 
 
 
 
. 
 
Педагог 
Психолог 
 
Наставници 

X -XI 

1. Извештаји са изведених екскурзија/ 
излета 

2. Реализација наставног плана и програма 
и осталих активности према Годишњем 
плану рада школе на крају 1. 
класификационог перида 

 
-Представљање 
извештаја 
 
-Констатовање 
реализације 

 
Руководиоци  већа 
Директор 
 
Наставници, стручни 
сарадници  
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3. Анализа успеха и владања ученика на 
крају 1. класификационог периода 

4. Анализа изостанака ученика и сарадња 
одељењских старешина и предметних 
наставника са родитељима 

5. Адаптација ученика првог разреда у 1. 
класификационом периоду 

6. Извештавање о стручном усавршавању 
и примењивост садржаја и метода са 
семинара стручног усавршавања 

7. Разно 

редовне, допунске и 
додатне наставе, 
слободних 
активности 
-Анализа, 
извештавање 
 
 
-Излагање, размена 
искустава 

 

XII 

1. Припреме за организовање прославе 
школске славе Светог Саве и Дана школе 
2. Набавке 
3. Реализација угледних часова 
3. Разно 

 

- Подела 
задужења 

- информисањ
е 

Директор 
 
 
Педагог 

   II 

1. Сумарни извештаји успеха и владања 
ученика по разредима 
2. Сумарни извештаји реализације 
наставног плана и програма на крају 1. 
полугодишта  (редовне, допунске, додатне 
наставе и слободних активности) 
3. Припреме за организовање прославе 
школске славе Светог Саве и Дана школе 
4. Набавке 
5. Реализација активности из Плана за 
заштиту деце од насиља, злостављања, 
занемаривања 
6. Разно 

Излагање, анализа, 
дискусија 
 
 
 
 
 
Подела задужења, 
договори 
 
извештавање 
 
-Излагање, размена 
искустава 
 

Руководиоци 
разредних већа 
Одељењски 
старешина 
ПП служба 
 
Руководиоци  већа 
Тим за културне 
активности 
 
Координатор Тима за 
заштиту деце од 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Наставници  

III 

1.Анализа успеха и владања ученика на крају 
првог полугодишта 
2.Анкета за родитеље и анализа сарадње са 
родитељима 
3.Самовредновање 
4. Припрема, организација и прослава Дана 
школе и пријема будућих првака 
5.Разно 

  
-Извештај о 
резултатима  
-Излагање, размена 
искустава 

 
Директор 
Педагог 
Тим за сарадњу са 
породицом 
Координатор 
прославе 
Тим за културне 
активности школе 

IV 

1. Анализа реализације Годишњег  плана и 
програма редовне, допунске и додатне 
наставе на крају 3. класификац. периода 
према Годишњем програму рада Школе 

2. Анализа успеха и владања ученика на 
крају 3. класификационог периода  

3. Реализација активности из Плана за 
заштиту деце од насиља, злостављања, 
занемаривања 

4. Доношење одлуке о употреби уџбеника, 
приручника и часописа, у наредној 
школској години, на предлог 
наставника 

5. Извештавање о стручном усавршавању 
и примењивост садржаја и метода са 

-Извештавање о 
реализацији 
 
-Излагање, анализа, 
дискусија 
 
 
 
-Договори, 
извештавање 
 
 
-Излагање, размена 
искустава 

Руководиоци 
Разреднихх већа 
 
Одељењске  
старешине 
Педагог 
 
Координатор Тима 
 
 
Стручна већа 
 
Наставници  
Стручни сарадници 
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семинара стручног усавршавања 
6. Самовредновање 
7. Разно 

V 

1. Припрема ученика 8. разреда за 
завршни испит 

 
2. Извештај о постигнутим резултатима 

ученика на смотрама и такмичењима 
 

3. Применљивост садржаја и метода са 
семинара стручног усавршавања 
 

4. Реализација угледних часова 
5. Разно 

-Организација 
припремне наставе, 
договори, 
усклађивање 
 
-Извештавање 
-Извештавање о 
реализацији 
активности 
-Излагање, размена 
искустава 

Наставници српског 
језика, математике, 
физике, хемије, 
историје, биологије, 
географије 
Задужени наставници 
Руководиоци 
Стручних већа 
Стручни сарадници 

VI 

1. Анализа рада свих стручних органа и 
предлог плана рада за наредну школску 
годину 

2. Подела часова на наставнике за наредну 
школску годину и одељенског 
старешинства у петом разреду 

3. Раелизација завршног испита 
4. Самовредновање  
5. Извештај Тима за заштиту деце од 

насиља, злостављања, занемаривања 
6. Презентовање резултата анкетирања 

родитеља везаних за сарадњу школе и 
породице 

7. Aнализа успеха и владања ученика 8. 
разреда на крају школске године: 

- избор ученика и спортисте генерације 
- додељивање специјалних диплома и 

дипломе Вук Караџић 
8.   Aнализа успеха и владања ученика 1-7.  

             разреда на крају II полугодишта 
       9. Подела задужења за Годишњи извештај и 
Годишњи план рада 

 
 
      10. Разно 

-Анализа, предлози 
за унапређивање 
рада 
 
 
 
-анализа 
-Предлог кључних 
области за 
самовредновање у 
шк. 2017-2018. год. 
-Читање извештаја 
-Упознавање са 
резултатима 
анкетирања 
родитеља 
-Извештавање, 
анализа, дискусија 
 
-Извештавање, 
анализа, дискусија 
 
-извештај о упису 
ученика  
Договори, подела   

Директор 
Руководиоци 
Стручних већа 
Директор 
Директор 
Школска комисија 
 
Координатор Тима за 
самовредновање 
Координатор Тима за 
заштиту деце од 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Тим за сарадњу са 
породицом 
 
Одељењске 
старешине 
 
Руководиоци 
Разредних већа 
 

VII 

1. Релизација задужења за Годишњи 
извештај и Годишњи план рада 

2. Резултати уписа ученика VIII разреда у      
     средње школе 
2  . Организација поправног и разредног  

             испита за ученике 8. разреда 
      3. Aнализа успеха уч. 8. разреда после  
             поправног испита 

4. Упореда анализа успешности ( школски 
успех, изостанци и др) 

5. Применљивост садржаја и метода са 

-Извештавање Педагог и психолог 
 
Координатор 
завршног испита 
Одељњске старешине 
 
Наставници 
 
Педагог 
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семинара стручног усавршавања 
Разно 

VIII 

         1.  Распоред припремне наставе,    
              именовање комисија за поправне  
              испите и распоред полагања испита 

    2. Aнализа успеха и владања ученика        
       упућених на поправни испит 
    3. Усвајање распореда часова за школску         
       2018/2019. год.  
    4. Подела задужења наставницима у        
        оквиру 40-часовне радне недеље за  

              школску 2019/2020. год. 
    5. Календар за 2019/2020. школску  
        годину 

          6. Предлог програма излета, екскурзија и                                     
              наставе у природи 

   7.  Разматрање извештаја директора о  
        раду школе 

          8. Применљивост садржаја и метода са     
              семинара стручног усавршавања 

8. Извештај о самовредновању 
9. Годишњи извештај о раду школе 

2018/2019. И Годишњи план рада за 
2019/2020. 

        10. Разно 
 

       
 

-подела задужења, 
договори 
 
-Извештавање о 
резултатима 
поправних испита 
 
-констатовање 
обавеза наставника 
у Тимовима 
 
 
-Разматрање 
 
-Усвајање 
 
-Извештавање 
 
-Излагање, размена 
искустава 

Директор 
 
 
Одељењске 
старешине, предметни 
наставници 
Директор 
 
ПП служба 
 
Руководиоци 
Разредних већа 
Руководиоци 
Стручних већа 
 
Директор 
 
Педагог 
Психолог 
 
 
 
 
Наставници и стручни 
сарадници 

 
 
 
2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 
 Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, а њиме председава директор школе 
  

Време 
реализације 

Садржај рада Носиоци 
активности 

Начин 
реализације 

Сарадници у 
раду 

 
 
 

VIII-IX 

1. Конституисање колегијума 
2.Усвајање Плана рада 
колегијума за шк.2018/2019. 
3. Упознавање са планираним 
садржајем рада Ученичког 
парламента. 
 

 
 
Директор 

-састанак 
-усвајање 
 
-представљање 
плана рада 
Ученичког 
парламента 

 
1.Чланови 
колегијума 
2. педагог  
3. представник 
Ученичког 
парламента 
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IX-VI 

1.Анализа реализованих 
активности планираних 
Школским развојним планом. 
2. Анализа реализованих 
активности планираних 
самовредновањем. 
3. Упознавање са 
реализацијом садржаја 
пројеката који реализује 
Школа. 
4. Праћење реализације 
пројеката Школе. 
5. Анализа реализованих 
активности планираних 
програмом инклузивног 
образовања. 
6. Презентација нових 
пројеката Школе. 
7. Избор учесника семинара 
који ће се реализовати у циљу 
стручног усавршавања и 
професионалног развоја 
наставног особља  
8. Договор о термину 
одржавања седница стручних 
већа за област предмета у 
циљу информисања о начину 
самовредновања Школе. 

 
 
 
 
 
 
 
Чланови 
колегијума 

-извештавање о 
реализованим 
активностима у 
оквиру ШРП-а 
-извештавање о 
реализованим 
активностима 
самовредновања 
-извештавање о 
реализацији 
пројектних 
активности 
-извештавање о 
реализацији 
активности 
везаних за 
инклузивно 
образовање 
-одабир учесника 
семинара у складу 
са потребама 
пројеката 
 
 
 
-договори, 
усклађивање 
термина 

 
 
 
 
 
 
 
1. Педагог 
2. чланови 
Тима за 
самовреднова
ње 
3. Чланови 
Тима за 
школско 
развојно 
планирање 
4. Чланови 
Тима за 
инклузивно 
образовање 
5.Чланови 
Тима за 
стручно 
усавршавање 
 

 
 

XI, XII, II, 
IV, VI 

1.Анализа извештаја о раду 
стручних већа за област 
предмета на крају 
класификационих периода 
2. Разматрање извештаја о 
успеху и владању ученика на 
крају класификационих 
периода. 

 
Чланови 
колегијума 

-Представљање 
извештаја, анализа 
резултата 
 
 

 
Руководиоци 
већа 
Педагог 

II, VI, VIII 1. Анализа извештаја о раду 
Педагошког колегијума на 
крају полугодишта и школске 
2018/2019. године 

 
Чланови 
колегијума 

-анализа 
извештаја, 
предлози мера за 
унапређивање 
рада 

 
Директор 
 

 
 
 
 
 

VIII 

1.Разматрање листе изборних 
предмета за школску 
2019/2020. Годину 
2. Извештај о 
самовредновању рада школе 
за школску 2018/2019. 
2. Разматрање Акционог 
плана о самовредновању рада 
школе за школску 2019/2020. 
годину и предлога мера у 
циљу унапређивања 
квалитета вредноване области 

 
 
 
 
 
1. Директор 
2. Чланови 
колегијума 

 

-анализа 
 
 
 
 
-представљање 
плана за 
самовредновање 
школе за наредну 
школску годину и 
упознавање 

 
 
 
 
 
1. Педагог 
2. чланови 
Тима  за 
самовреднова
ње 
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рада школе у шк. 2019/2020. 
години 
3. Разматрање предлога и 
израда Плана рада 
Колегијума за школску 
2019/2020. годину. 
4. Разматрање предлога за 
избор чланова Колегијума за 
школску 2019/2020. годину. 
 

предлога мера за 
унапрећивање 
рада на основу 
самовредновања у 
шк. 2018/2019.  

 
3. ПЛАНОВИ РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 

 
3.1 ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 
 
Руководилац: Драгица Врвић  
Чланови Разредног већа: Данка Керић, Катарина Хајман, Љиљана Крстић, Верица 

Милосављевић, Милена Савић, Маја Ружић и Александра Ђорђевић- вероучитељ 

Активности Начин 

реализације 

Време/ место 

реализације 

Носиоци/ 

сарадници 

Критеријум 

успеха 

1. Договор о 

организацији 

наставе и 

ваннаставних 

активности 

(усклађивање 

захтева на  

нивоу разреда) 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

VIII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда,  

педагог,   

психолог, 

Актив 

учитеља, 

директор школе 

Једнаки захтеви  

према 

поштовању 

кућног реда. 

 

2. Уређење 

учионица и паноа 

у ходницима   

(добродошлица 

првацима) 

- консултације 

- размена 

искустава 

- уређење 

VIII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Тим за 

естетско 

уређење школе 

Оплемењен 

простор.  

 

3. Опремање 

учионица 

неопходним 

наставним 

- консултације 

- размена 

искустава 

- уређење 

VIII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Актив 

У свакој 

учионици се 

налазе наведена 

наставна 
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средствима 

(разредне 

словарице , 

рачунаљке) 

- договор учитеља средства 

(разредне 

словарице , 

рачунаљке)     

1. Организација 

пријема првака  

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

IX  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

учитељи и 

ученици другог 

разреда, 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

наставница 

музичке 

културе, 

учитељи у 

продуженом 

боравку  

Изведена 

приредба, 

задовољна 

публика.         

2. Сарадња са 

учитељима 

продуженог 

боравка 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

IX  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда,  

учитељи у 

продуженом 

боравку 

Договор о 

очекиваном 

начину 

сарадње.               

3. Организовање 

родитељских 

састанака. Анкета 

о изборном 

предмету 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

- припрема 

анкета и 

материјала 

IX  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда,  

родитељи 

ученика 

На основу 

резултата 

анкете изабрани 

изборни 

предмет.                          

4. Договор о - консултације IX  2018. одељењске Договорен 
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коришћењу 

уџбеника  и 

прибора за рад                                                                      

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- избор 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

старешине 

првог 

разреда, 

родитељи 

ученика  

начин 

коришћења и 

ношења 

уџбеника  и 

изабран прибор 

за рад. 

5. Распоред 

коришћења сале 

за физичко и 

свечане сале.                                      

Израда распореда 

часова 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- израда 

распореда 

IX  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда,  

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе, 

наставнице 

Енглеског 

језика, 

вероучитељ, 

наставници 

физичког 

васпитања. 

Ученици имају 

наставу у сали 

за физичко у 

преподневној и 

поподневној 

смени.          

6. Избор дечјег 

часописа 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

- избор 

IX  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Наставничко 

веће, родитељи 

ученика 

Ученици у раду 

користе 

одабрани 

часопис.            

7. Планирање 

излета и наставе у 

природи 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

IX  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Савет 

родитеља, 

директор 

Добијена 

сагласност 

родитеља, 

изабрана 

дестинација, 

склопљен 
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- избор школе, 

родитељи 

ученика 

уговор.  

1. Активности 

поводом 

обележавања                

Дечје недеље 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- припремање 

X  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Марина 

Суботић,  

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе 

Укључивање 

ученика првог 

разреда у 

активности 

поводом Дечје 

недеље.  

 

2. Позоришна 

представа 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

- избор 

X  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе 

Избор 

одговарајуће 

представе, 

одлазак у 

позориште.                                                                                        

3. Здравље и 

хигијена зуба    

(сарадња са 

школским 

стоматологом) 

- договор 

- сарадња 

 

X  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

школски 

стоматолог 

Обављен први 

систематски 

преглед зуба у 

школи.                                                        

4. Једнодневни 

излет ученика у 

складу са 

Годишњим 

планом рада 

школе 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

- избор 

X  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Агенција 

одабрана на 

тендеру, Савет 

Излет успешно 

изведен.    

Остварени 

циљеви и 

задаци.                               
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родитеља 

5. Стручно 

усавршавање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

- избор 

X  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Тим за 

стручно 

усавршавање, 

директор школе 

Стручно 

усавршавање 

доприноси 

унапређивању 

васпитно – 

образовног 

рада.  

1. Анализа 

реализације 

редовне, 

допунске наставе 

и слободних 

активности за 

први 

класификациони 

период 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

XI  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

чланови 

Разредног већа  

првог разреда, 

педагог, 

психолог, 

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе 

Анализа 

извршена тако 

да је на основу 

ње могуће 

донети мере за 

унапређивање 

рада.          

 

2. Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

крају првог 

тромесечја 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

XI  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

стручно веће 

разредне 

наставе 

Утврђен успех.                  

3. Оцена 

остварености 

исхода 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

XI  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

стручно веће 

разредне 

наставе 

Извршена 

процена по 

предметима и 

областима. 

4. Организовање 

родитељских 

састанака 

- консултације 

- размена 

искустава 

XI  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

Родитељски 

састанци су 

успешно 
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- договор 

- подела 

задужења 

- припрема 

материјала 

разреда, 

стручно веће 

разредне 

наставе 

реализовани.       

5. Стручно 

усавршавање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

- избор 

XI  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Тим за 

стручно 

усавршавање, 

директор школе 

Стручно 

усавршавање 

доприноси 

унапређивању 

васпитно – 

образовног 

рада.  

6. Час у 

библиотеци 

- планирање 

- консултације 

- договор 

 

XI  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

библиотекарка 

Марија Трнавац 

Ученици су 

постали 

чланови 

школске 

библиотеке. 

1. Праћење рада и 

напредовања 

ученика        

(упоређивање, 

усклађивање, 

размена 

искустава) 

- праћење 

-евидентирање 

- упоређивање 

- усклађивање 

- размена 

искустава 

XII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

предметни 

наставници, 

учитељи у 

продуженом 

боравку 

Чланови 

одељењских 

већа имају 

добру сарадњу.                            

 

 

2. Активности 

везане за 

прославу Нове 

године                

(организација 

прославе и 

новогодишњи 

- планирање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

XII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

учитељи у 

продуженом 

боравку, 

Нова година се 

прославља 

низом 

активности 

договорених на 

нивоу 

Разредног већа 
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изложбени сајам) - поставка 

изложбе 

Стручно веће 

разредне 

наставе, 

родитељи 

ученика 

и Стручног већа 

разредне 

наставе.              

3. Предавање о 

здрављу и 

хигијени 

- договор 

- сарадња 

 

XII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

родитељ лекар, 

медицински 

радник 

Предавање 

одржано у свим 

одељењима.              

4. Хуманитарна 

акција  

„Један пакетић - 

много љубави“  

(прикупљање 

слаткиша и 

играчака) 

- планирање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

- прикупљање 

XII  2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

родитељи 

ученика 

Сва одељења су 

узела активно 

учешће у 

хуманитарној 

акцији.       

1. Анализа 

реализације 

редовне, 

допунске наставе 

и слободних 

активности на 

крају првог 

полугодишта 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

I , II   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

чланови 

Разредног већа  

првог разреда, 

педагог, 

психолог, 

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе 

Анализа 

извршена тако 

да је на основу 

ње могуће 

донети мере за 

унапређивање 

рада.          

 

2. Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

крају првог 

полугодишта 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

I , II   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

Утврђен успех.                  
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- дискусија разредне 

наставе 

3. Оцена 

остварености 

исхода 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

I , II   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Извршена 

процена по 

предметима и 

областима. 

4. Организовање 

родитељских 

састанака 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- припрема 

материјала 

I , II   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Родитељски 

састанци су 

успешно 

реализовани.     

5. Обележавање 

школског 

празника – Светог 

Саве 

- планирање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

- припрема 

садржаја за 

приредбу 

I , II   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Низом 

активности и у 

складу са 

договореним 

прослављен 

школски 

празник Свети 

Сава.          

6. Позоришна 

представа 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

- избор 

I , II   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе 

Избор 

одговарајуће 

представе 

(примерена 

узрасту 

ученика), 

одлазак у 

позориште.                                                                                        
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1. Праћење 

ученика који 

спорије напредују 

- праћење 

- евидентирање 

- анализа 

- размена 

искустава 

- дискусија 

III   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

учитељи у 

продуженом 

боравку, 

педагог, 

психолог 

Процена 

степена 

индивидуалног 

напретка сваког 

конкретног 

ученика. 

Предлози мера 

за побољшање. 

2. Стручно 

усавршавање     

(извештавање са 

похађане 

едукације, 

размена 

искустава) 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- анализа 

- презентација 

- извештавање 

III   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

учитељи у 

продуженом 

боравку, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Учесници 

семинара након 

обављене обуке 

поднели 

извештаје и 

поделили 

сазнања са 

колегама.          

3. Приредбе 

(поводом Дана 

школе и за 

предшколце) 

- планирање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

- припрема 

садржаја за 

приредбу 

III   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

учитељи у 

продуженом 

боравку, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Низом 

активности и у 

складу  са 

договореним 

прослављен 

Дан школе.  

Одржана 

приредба за 

предшколце.                     

4. Еколошка 

акција                    

(договор, 

планирање,подела 

задужења) 

- планирање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

III   2019.   

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Тим за 

екологију и 

Одржана 

еколошка 

акција.  
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- подела 

задужења 

- припрема 

материјала 

заштиту 

животне 

средине 

1. Анализа 

реализације 

редовне, 

допунске наставе 

и слободних 

активности за 

трећи 

класификациони 

период 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

IV  2019.      

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

чланови 

Разредног већа  

првог разреда, 

педагог, 

психолог, 

руководилац 

Стручног већа 

разредне 

наставе 

Анализа 

извршена тако 

да је на основу 

ње могуће 

донети мере за 

унапређивање 

рада.          

 

2. Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

IV  2019.      

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Утврђен успех.                  

3. Оцена 

остварености 

исхода 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

IV  2019.      

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Извршена 

процена по 

предметима и 

областима. 

4. Организовање 

родитељских 

састанака 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- припрема 

материјала 

IV  2019.      

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Родитељски 

састанци су 

успешно 

реализовани.     
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5. Спортски дан - консултације 

- планирање 

- договор 

IV  2019.      

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, Тим за 

развој школског 

програма 

Одржан 

спортски дан. 

Спроведене 

планиране 

активности.     

6. Ускршњи 

изложбени сајам 

- планирање 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- подела 

задужења 

- поставка 

изложбе 

IV  2019.      

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

учитељи у 

продуженом 

боравку, 

вероучитељ, 

родитељи, 

Стручно веће 

разредне 

наставе, 

одељењске 

старешине 

првог разреда      

Одржан 

Ускршњи 

изложбени 

сајам 

ученичких 

рукотворина.  

1. Настава у 

природи у складу 

са Годишњим 

планом рада 

школе 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- договор 

- анализа 

 

V 2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

агенција 

одабрана на 

тендеру, Савет 

родитеља 

Настава у 

природи  

успешно 

изведена.    

Остварени 

циљеви и 

задаци.                               

 

2. Стручно 

усавршавање        

(извештавање са 

похађане 

едукације, 

размена 

искустава) 

- консултације 

- размена 

искустава 

- дискусија 

- анализа 

- презентација 

V 2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

учитељи у 

продуженом 

боравку, 

Стручно веће 

разредне 

Учесници 

семинара након 

обављене обуке 

поднели 

извештаје и 

поделили 

сазнања са 

колегама. 



 
71 

наставе 

1. Анализа 

реализације 

редовне, 

допунске наставе 

и слободних 

активности на 

крају  другог 

полугодишта 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

VI 2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе, 

педагог, 

психолог 

Анализа 

извршена тако 

да је на основу 

ње могуће 

донети мере за 

унапређивање 

рада.          

 

2. Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

крају  другог 

полугодишта 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

VI 2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе, 

педагог, 

психолог 

Прочитани 

извештаји. 

Резултати 

сумирани и 

уписани у 

табеле. 

3. Оцена 

остварености 

исхода 

- извештавање 

- анализа 

- разговор 

- размена 

искустава 

- дискусија 

VI 2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда, 

Стручно веће 

разредне 

наставе, 

педагог, 

психолог 

Резултати 

сумирани и 

уписани у 

табеле. 

Извршена 

процена по 

предметима и 

областима.            

4. Организовање 

родитељских 

састанака 

- консултације 

- размена 

искустава 

- договор 

- припрема 

материјала 

VI 2018. 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

одељењске 

старешине 

првог 

разреда 

Родитељски 

састанци су 

успешно 

реализовани.     



 
72 

3.2. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА  
 

 
Руководилац разредног већа: Марина Суботић 
Чланови разредног већа: Маја Дробњаковић, Милена Меденица, Снежана Шукара, 
Жељка Грбан, Слободанка Лековић, Марина Суботић, Маја Ружић и Александра Ђорђевић. 
 
Активности Начин 

реализације 
Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум 
успеха 

1. Израда 
распореда часова 
  
2. Сарадња са 
предметним 
наставницима и 
сарадња са 
учитељима 
продуженог 
боравка 
 
 
3. Анализа 
оперативних 
планова, 
 
4. Договор око 
коришћења 
прибора, уџбеника 
 
5. Организација 
допунске наставе, 
ваннаставних 
активности 
 
6. Договор о 
тимском раду 
учитеља   
 
7. Препознавање 
ученика којима је 
потребна 
индивидуализација 
или ИОП 
 
 
 
8. Планирање 
родитељских 
састанака, договор 
око општих 
информација 

-Договор   
- Анализа 
- Израда 
распореда 
 
-Консултације 
- Размена 
искуства 
 
 
 
-Размена 
искуства 
-израда 
оперативних 
планова 
-дискусија 
 
 
 
-Припрема 
материјала и 
садржаја 
 
 
-консултације 
-договори 
 
 
 
консултације 
-договори 
 
 
 
 
 
-Договор   
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
 

-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
учитељи 
продуженог 
боравка 
 
 
 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
 
 
 
 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 
 
 
 
-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Постигнут 
договор око 
распореда 
часова 
2. Постигнут 
договор са 
наставницима 
енглеског 
језика, верске 
наставе и 
учитељима 
продуженог 
боравка 
3. Постигнут 
договор о 
изради 
оперативних 
планова 
4. Постигнут 
договор око 
коришћења 
прибора и 
уџбеника 
5. Успешна 
реализација 
допунске 
наставе и 
ваннаставних 
активности 
6. Реализација 
часова у тиму 
7. 
Препознавање 
ИОПа и 
адекватно 
пружање 
помоћи том 
ученику 
8. Успешно 
реализовани 
родитељски 
састанци 
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9. Културни живот 
ван школе(посета 
биоскопу, 
позоришту, 
музеју) 
 
10. Упознавање са 
активностима и 
такмичењима које  
организацују 
„Пријатељи деце“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Избор дечје 
штампе 

 
 
-анализа 
дестинације 
-договор 
-анализа 
понуде 
 
 
-договор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-анализа 
понуде 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

 
 
-Марина 
Суботић- 
координатор 
са 
организацијом 
„Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Учитељи 
другог разреда 

9. Успешно 
реализоване 
посете 
биоскопу, 
позоришту или 
музеју 
10. Постигнут 
договор око 
организовања 
школских 
такмичења 
како бисмо 
утврдили који 
ученик иде на 
општинско 
такмичење; 
оквирно 
одређивање 
датума тих 
школских 
такмичења 
11. Постигнут 
договор о 
избору 
часописа за 
децу 

1.Учешће ученика 
на такмичењима и 
конкурсима. 
 
2.Израда тестова у 
циљу усклађивања 
критеријума 
оцењивања 
 
3. Реализација 
излета и наставе у 
природи 
 
4. Реализација 
редовне и  
допунске наставе и 
слободних 
активности  

 
 

5. Стручно 
усавршавање- 
размена искустава, 
евидентирање 
похађаних 

-договор око  
укључивања 
 
 
-израда 
задатака, 
питања 
-договори, 
припремање 
 
-извештај, 
анализа 
 
-извештај, 
анализа 
 
 
 
 
 
-дискусија,  
 
 
 
-презентација 

 
 

 
X 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 

 
 
 
 

- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

 
 

-Учитељи 
другог разреда 
 

Постигнут 
договор о 
учешћу на 
такмичењима 
2. Усаглашени 
критеријуми 
оцењивања 
 
3. Успешна 
реализација 
излета и 
наставе у 
природи 
4. Успешна 
реализација 
редовне и 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности 
5. Размена 
искустава са 
семинара 
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семинара 
 
6. Договор око 
термина за огледне 
часове 
 
7. Анализа 
оперативних 
планова 

-Дискусија 
 
-припрема 
материјала за 
активности 
 
 
-договор 
Анализа 
консултације 
-анализа 

 
 

 
6. Успешна 
реализација 
огледних 
часова 
 
7. Постигнут 
договор о 
изради 
оперативних 
планова 

1.Позоришне 
представе 
 
 
2. Час у 
библиотеци 
 
 
 
3. Анализа 
оперативних 
планова 
 
 
 
4. Анализа рада 
секција 
 

-извештај, 
анализа 
 
 
 
-израда 
задатака, 
питања,тема 
 
-договори, 
припремање 
 
 
 
 
-дискусија, 
презентација 

 
 
 
 
 
 

XI 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 
-библиотекар 

1. Успешна 
посета 
позоришту 
2. Договор и 
реализација 
часа у 
библиотеци; 
мотивација 
ученика да 
читају књиге 
3. Постигнут 
договор о 
изради 
оперативних 
планова 
4. Урађена 
анализа рада 
секција 

1. Израда тестова у 
циљу усклађива- 
ња критеријума 
оцењивања 
2. Прослава Нове 
године 
 
 
 
3. Изложбени 
Новогодишњи 
сајам 
 
 
 
 
 
 
4. Хуманитарне 
акције- пакетићи 

-израда 
задатака, 
питања 
-Подела 
задужења 
-припрема 
материјала, 
реквизита, 
поклона 
-договори, 
припремање 
-извештај, 
анализа 

-дискусија, 
презентација, 

Консултација, 
-извештај 
-разговор 
-планирање 
-анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

 
 
 
 
 

- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

1. Усаглашени 
критеријуми 
оцењивања 
 
2. Успешна 
реализација 
новогодишње 
прославе 
 
3.Успешна 
новогодишња 
изложба са 
што више 
различитих 
предмета које 
су ученици 
направили 
 
4. Сакупити 
што више 
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слаткиша 
 
 
 
 
5. Реализација 
редовне, допунске 
наставе и 
слободних 
активности 
 
 
6. Стручно 
усавршавање 
 
 

понуда  
 
 
 
 
-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 
 

пакетића и 
развијање 
хуманости код 
ученика 
 
5. Сви часови 
редовне, 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности су 
успешно 
реализовани  
6. Размењена 
искустава са 
семинара 

1.Прослава Светог 
Саве 
2.Планирање 
школских 
такмичења 
3. Анализа 
оперативног 
плана. 
 

-подела 
задужења 
-планирање 
-припрема 
материјала и 
садржаја 
-анализа 
-договори 
-дискусија 

 
 
I 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

1.Успешна 
приредба 
2.Постигнут 
договор око 
школских 
такмичења  
3. Урађена 
анализа 
планова 

1. Обележавање 
Дана школе 

-подела 
задужења 
-планирање 
-припрема 
материјала и 
садржаја 
-анализа 
-договори 
-дискусија 

 
 

II 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

-учитељи, 
предметни 
наставници 

1. Успешна 
приредба 

1. Реализација 
редовне, допунске 
и додатне наставе 
и слободних 
активности 
 
 
 
 
2. Анализа 
оперативног плана 
 
 
 
 
3. Културни живот 

-договор 
-консултације 
 
 
 
 
 
 
 
-анализа 
 
 
 
 
 
- извештај 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

 
 
 
 
 
 
-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

1.Успешна 
реалзација 
свих часова 
редовне, 
допунске и 
додатне 
наставе и 
слободних 
активности 
2.Постигнут 
договор и 
урађена 
анализа 
оперативних 
планова 
3. Успешно 
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ван школе(посета 
биоскопу, 
позоришту, 
музеју) 
 
 
4. Договор око 
представљања 
школе 
 
5. Такмичење 
„Кенгур“ 

-утврђивање 
-дискусија 
-планирање 
- припремање 
-разговор 

 
-планирање 
-анализа 
понуда 
-договор 

реализована 
посета 
 
 
4. Постигнут 
договор о 
представљању 
школе 
будућим 
првацима 
5. Успешна 
реализација 
такмичења и 
добар пласман 
ученика 

1. Успех и 
дисциплина 
ученика на крају 
трећег 
клсификационог 
периода, 
 
 
 
2. Васкршњи 
изложбени сајам 
 
 
3. Анализа 
оперативних 
планова 

-извештај 
-анализа 
 
 
 
 
 
 
 
-договор 
-припрема 
материјала 
 
-план рада 
-анализа 

 
 
 

IV 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

1. Ученици су 
постигли 
завидне 
резултате и 
није било 
дисциплинских 
проблема 
2.Успешно 
реализован 
Васкшњи сајам 
 
 
3. Постигнут 
договор и 
урађена 
анализа 
оперативних 
планова 
 

1. Излет и настава 
у природи 
 
 
 
 
2. Родитељски 
састанци- анкета 
за изборне 
предмете 
 
 
 
3. Извештај са 
такмичења 
 
 

-припрема 
материјала, 
реквизита 
 
 
 
-планирање 
-припрема 
анкета 
 
 
 
 
-извештај 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

 
 
 
-Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

1. Успешна 
реализација 
излета и 
наставе у 
природи 
 
2. Успешно 
реализовани 
родитељски 
састанци и 
спроведена 
анкета за 
изборне 
предмете 
3. Направљен 
извештај са 
такмичења 
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4.Анализа 
оперативних 
планова 

-анализа 
-разговор 

4. Постигнут 
договор и 
урађена 
анализа 
оперативних 
планова 
 

1.Реализација 
редовне, допунске, 
додатне наставе и 
слободних 
активности 
 
 
 
 
 
2.Утврђивање 
успеха и владања 
ученика 
 
 
 
 
 
 
3. Стручно 
усавршавање 
 
 
4. Реализација 
индивидуализације 
и ИОП-а 
 
5. Оцена 
остварености 
образовних 
стандарда. 
 
6. Планирање 
излета, посета, 
наставе у природи 
 

-извештај 
-анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
-разговор 
договор   
-консултације 
 
 
 
 
 
 
-Размена 
искуства 
 
 
-Израда плана 
 
 
 
 
-дискусија 
 
 
 
-Припрема 
материјала и 
садржаја 
-консултације 
-договор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 

 
 
 
 
 
 
- Учитељи 
другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

1. Успешна 
реалзација 
свих часова 
редовне, 
допунске и 
додатне 
наставе и 
слободних 
активности  
2. Ученици су 
постигли 
завидне 
резултате и 
није било 
дисциплинских 
проблема 
 
3. Размењена 
искустава са 
семинара и 
примењена у 
пракси 
 
4. Постигнути 
резултати код 
ученика са 
ИОПом 
 
5. Испуњени 
стандарди 
 
6. Направљени 
планови и 
постигнути 
договор о 
излетима, 
посетама и 
настави у 
шрироди 
 
 
 
 

1.Припреме за -планирање,         -Учитељи 1. Постигнут 
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наредну школску 
годину 

-припремање 
-договор 

 
 

VIII 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 
 

другог 
разреда, 
предметни 
наставници, 
- педагошко- 
психолошка 
служба 
(педагог, 
психолог) 

договор о 
припреми 
планова за 
следећу 
школску 
годину 

 
 
 
3.3. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  
 
 
Руководилац: Богдан Косовац 

Чланови Разредног већа трећег разреда: Мира Касаповић, Марија Ристић, Снежана 

Стаменић, Тања Дујовић, Дубравка Дошеновић, Маја Ружић, Александра Ђорђевић 

 

Активности Начин 

реализације 

Време/ место 

реализације 

Носиоци/ 

сарадници 

Критеријум 

успеха 

1.Договор о 

коришћењу 

уџбеника, 

прибора, 

организацији 

наставе и 

ваннаставних 

активности, 

распореду часова, 

избору дечје 

штампе; 

2.Евидентирање 

ученика којима је 

потребна 

индивидуализациј

а у раду , ИОП; 

3.Упознавање са 

активностима 

1.Усклађивање, 

договор, избор. 

2. Дискусија, 

размена 

искуства. 

3.Анализа и 

избор 

активности за 

учешће. 

4. Планирање, 

договор,упознав

ање са општим 

информацијама 

за текућу 

шк.годину и 

правилницима 

на нивоу школе,  

припрема анкете 

 

VIII 2018/ 

школа 

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда, 

2. психолог 

3. задужени 

наставник 

5. психолог 

6. педагог 

 

Одржана први 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 
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организације 

,,Пријатељи деце''; 

4.Организација 

родитељског 

састанка; 

5.Активности на 

спречавању 

насиља – 

превенција; 

6. Усклађивања 

критеријума 

оцењивања; 

7. Припреме за 

обележавање 

Дечје недеље у 

октобру; 

8. Слободне 

активности, 

планиране посете, 

излети, настава у 

природи; 

 

за излет и 

наставу у 

природи. 

5. Планирање, 

договор, размена 

искустава, 

радионице. 

6. Договори, 

размена 

искустава. 

7. Договори, 

подела задужења 

8. Планирање, 

договор око 

реализације, 

размена 

искустава. 

1.Анализа 

реализације 

редовне, допунске 

наставе и 

слободних 

активности за 

први 

класификациони 

период; 

2.Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

1.Дискусија, 

упоређивање, 

договор, размена 

искустава, 

извештавање. 

2. Дискусија, 

информисање, 

размена 

искустава, 

извештавање. 

3. Анализа, 

информисање, 

XI 2018/ 

школа, 

одабрана 

дестинација за 

једнодневни 

излет, 

Сава центар 

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда, 

психолог, 

задужени 

наставник, 

педагог. 

 

Одржана 

други 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 

 

Реализован 

једнодневни 

излет. 
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крају првог 

класификационог 

периода; 

3. Реализација 

индивидуализациј

е у раду и ИОП-а; 

4. Оцена 

остварености 

образовних 

стандарда; 

5.Стручно 

усавршавање; 

6.Излет / настава у 

природи; 

7. Организација 

родитељског 

састанка; 

8. Учешће на 

ревији 

стваралаштва деце 

и младих Београда 

у Сава центру. 

усклађивање, 

размена 

искуства, 

извештавање. 

4. Анализа, 

упоређивање, 

дискусија, 

извештавање. 

5. Извештавање, 

размена 

искуства. 

6. Извештавање, 

размена 

искуства. 

7. Договор, 

информисање, 

дискусија. 

8. Договор, 

планирање и 

подела задужења 

међу 

наставницима. 

1. Позоришноа 

представа; 

2.Угледни часови; 

3. Усклађивања 

критеријума 

оцењивања; 

4. Подстицање и 

развијање радних 

навика код 

ученика. 5. 

Реализација 

индивидуализациј

1. Гостовање 

дечјег 

позоришта у 

школи или 

посета 

позориштима  

,,Душко 

Радовић'', 

,,Бошко Буха'', 

„Пинокио“... 

2. Планирање, 

договор око 

XII 2018/ 

свечана сала 

школе или 

позориште, 

школа 

 

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда,  

психолог и 

педагог 

 

Гледање 

позоришне 

представе. 

 

Одржана 

трећи 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 
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е у раду и ИОП-а;  

6. Стручно 

усавршавање;  

7. Активности 

везане за прославу 

Нове године ; 

8. Хуманитарна 

акција/ Један 

пакетић пуно 

љубави. 

 

термина 

реализације 

3. Договор о 

усклађивању 

критеријума; 

5 и 6. Дискусија, 

размена 

искуства, 

извештавање. 

7. Дискусија, 

договор. 

8.Прикупљање 

слаткиша за  

децу без 

родитељског 

старања, 

извештавање. 

 

Реализација 

угледног часа. 

1. Анализа 

реализације 

редовне, допунске 

наставе и 

слободних 

активности за прво 

полугодиште; 

2. Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

крају првог 

полугодишта; 

3. Организација 

родитељског 

састанка; 

4. Обележавање 

1.Дискусија, 

упоређивање, 

извештавање; 

2. 

Информисање, 

размена 

искустава, 

извештавање; 

3. Договор, 

размена 

искустава; 

4. Планирање и 

избор 

активности; 

5. 

Информисање, 

I  2019/ 

школа, 

свечана сала 

школе или 

одабрано 

позориште 

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда, 

наставници 

математике, 

здравствени 

радник из 

Дома здравља 

Одржан 

четврти 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 

 

Учествовање 

ученика на 

Математичко

м такмичењу. 

 

Посета 

позоришту. 

 



 
82 

школског 

празника Свети 

Сава; 

5. Математичко 

такмичење 

„Кенгур без 

граница“- 

припрема; 

6. Смотра 

стваралаштва; 

7.Предавање о 

хигијени тела; 

8. Позоришна 

представа; 

9. Договор о 

припреми 

програма за 

предстојећи Дан 

школе. 

 

договор о 

организацији 

такмичења у 

школи; 

6. Планирање и 

избор 

активности; 

7. Договори око 

реализације, 

организација и 

припрема; 

8. Гостовање 

дечјег 

позоришта у 

школи или 

посета дечјем 

позоришту; 

9.  Планирање и 

избор 

активности, 

подела 

задужења, 

одређивање 

сатнице трајања. 

1. Анализа 

реализације 

редовне, допунске 

наставе и 

слободних 

активности за 

трећи 

класификациони 

период; 

2. Утврђивање 

1. Извештавање, 

дискусија.  

2. Извештавање, 

дискусија, 

анализа.  

3. Договор, 

размена 

искустава; 

4. Планирање и 

реализација 

IV 2019/ 

школа, 

свечана сала 

школе или 

одабрано 

позориште, 

семинар ван 

школе 

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда,  

психолог и 

педагог 

 

Одржан пети 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 

 

Посета 

позоришту. 

 

Реализација 
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успеха и 

дисциплине на 

крају другог  

класификационог 

периода; 

3. Организација 

родитељског 

састанка; 

4. Посета 

позоришту; 

5. Стручно 

усавршавање; 

6. Спортски 

турнир; 

7. Ускршњи 

изложбени сајам; 

8. Мере за 

побољшање 

успеха. 

 

гостовања дечјег 

позоришта у 

школи или 

посета дечјем 

позоришту; 

5.Извештавање, 

размена 

искуства, 

анализа. 

6. Договор,  

планирање 

активности. 

7. Договор,  

планирање 

активности. 

8. Анализа, 

дискусија, 

предлагање 

мера. 

спортског 

турнира и 

ускршњег 

изложбеног 

сајма. 

 

1. Излет и настава 

у природи; 

2. Смотра 

стваралаштва; 

3. Извештај са 

такмичења 

„Кенгур без 

граница“; 

4. Анкетирање 

родитеља о избору 

изборних 

предмета за 

следећу школску 

годину; 

1. Припреме, 

договор. 

2. Анализа 

остварених 

резултата, 

извештавање, 

евидентирање. 

3. Извештавање, 

анализа 

остварених 

резултата, 

евидентирање. 

4. Припрема 

анкете, анализа,  

V 2019/ 

школа, 

одабрана 

дестинација  

Наставе у 

природи, 

Пионирски 

град, 

свечана сала. 

  

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда,  

психолог и 

педагог. 

 

Одржан шести 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 

 

Учешће 

ученика 

трећег разреда 

у Смотри 

стваралаштва. 

 

Реализација 

спортског 
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5. Спортски дан; 

6. Награђени 

ученици  

7. Анализа 

угледних часова 

извештавање, 

евидентирање. 

5. Договор, 

планирање и 

организација  

спортског дана. 

6. Извештавање,  

евидентирање. 

7. Извештавање,  

евидентирање. 

 

дана и НУП. 

 

1. Анализа 

реализације 

редовне, допунске 

наставе и 

слободних 

активности у 

другом 

полугодишту; 

2. Утврђивање 

успеха и 

дисциплине на 

крају другог 

полугодишта; 

3. Реализација 

индивидуализациј

е у раду и ИОП-а; 

4. Оцена 

остварености 

образовних 

стандарда; 

5. Стручно 

усавршавање; 

6. Организација 

1. Извештавање, 

дискусија. 2. 

Извештавање, 

дискусија, 

анализа. 

3. Извештавање, 

дискусија, 

анализа.  

4. Извештавање, 

дискусија, 

анализа. 

5. Извештавање, 

дискусија, 

анализа. 

6. Договор, 

дискусија. 

7. Извештавање, 

дискусија. 

8. Планирање, 

дискусија, 

договор, подела 

задужења. 

 

VI  2019/ 

школа 

 

Учитељи 

Разредног већа 

трећег разреда,  

психолог и 

педагог. 

 

Одржан седми 

састанак 

Разредног 

већа 3. 

разреда. 

 

Усвојен 

Извештај о 

раду 

разредног 

већа. 

 

Израђен План 

Разредног 

већа ѕа 

школску 

2019/20. год. 
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родитељског 

састанка; 

7. Извештај о раду 

Разредног већа; 

8. Израда плана 

Разредног већа за 

следећу школску 

годину. 

 
 
3.4. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  
 
 
Руководилац: Вранић Лидија 
Чланови Разредног већа: Братић Тијана, Дидулица Недељка, Комненић Мирна, Вранић 
Лидија, предметни наставници: Миловановић Оливера, Дошеновић Дубравка, Ружић Маја, 
Ђорђевић Александра 
 
Активности Начин 

реализације 
Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум 
успеха 

1.Усклађивање 
распореда 
часова са 
предметном 
наставом 

Договор, 
усклађивање 

Прва недеља 
септембра, 
зборница 

Одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Израђени 
распореди 
часова 
усклађени са 
предметном 
наставом 

2.Утврђивање 
дестинација за 
излет и наставу 
у природи 

Договор, 
упознавање са 
информацијам
а, одабир 
дестинација, 
припрема 
анкете за 
излет и 
наставу у 
природи 

Септембар, 
зборница 

Одељенске 
старешине 

Изабране 
дестинације за 
итзлет: Београд-
Опленац-
Аранђеловац-
Карађорђев 
конак-Орашац-
Београд, за 
наставу у 
природи остају 
све понуђене 
дестинације на 
нивоу Стручног 
већа разредне 
наставе 

3.Обележавање 
дечје недеље 

Договор, 
планирање 
радионица 

Октобар, 
одељенске 
учионице, 
спортски 
терени у 
шк.дворишту 

Одељенске 
старешине 

Реализоване 
радионице – 
ликовна, 
литерарна, 
драмска, 
спортска. 
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4.Предлози 
тема за стручно 
усавршавање 

Избор, 
предлагање, 
евидентирање 

Септембар-
октобар, 
зборница 

Одељенске 
старешине 

Одабране, 
евидентиране и 
прослеђене теме 
за стручно 
усавршавање 
Тиму за стручно 
усавршавање: 
381, К 2, П 1
 Интеграц
ија, корелација и 
занимација. 79, 
К 3, П 4
 Програм 
позитивног 
понашања у 
школи. 139, К 4, 
П4Усвршавање 
комуникацијске 
компетентности: 
комуникација са 
ученицима, 
колегама и 
родитељима. 

5.Предавање о 
здрављу и 
хигијена зуба 

Договор, 
организација. 

Октобар, 
одељенске 
учионице. 

Одељенске 
старешине и 
школски 
стоматолог. 

Одржано 
предавање о 
здрављу и 
хигијени зуба. 

6.Анализа 
реализације 
редовне, 
допунске, 
додатне 
наставе и 
слободних 
активности за 
први 
класификацион
и период 

Дискусија, 
размена 
искустава, 
извештавање 

Новембар, 
просторија ПП 
службе 

Одељенске 
старешине, 
психолог и педагог 
школе 

Извршена 
анализа 
реализације 
допунске, 
додатне наставе 
и слободних 
активности за 
први 
класификациони 
период 

7.Утврђивање 
успеха и 
дисциплине на 
крају првог 
класификацион
ог периода 

Извештавање, 
информисање, 
утврђивање 

Новембар, 
просторија ПП 
службе 

Одељенске 
старешине,предмет
ни наставници 
психолог и педагог 
школе 

Утврђен успех и 
дисциплина на 
крају првог 
класификационо
г периода 

8.Радионица / 
предавање – 
Поступци и 
процедуре у 
заштити деце 
од насиља 

Планирање, 
договор, 
припрема 
радионице / 
предавања 

Новембар/ 
децембар 

Одељенске 
старешине, 
психолог школе 

Реализована 
радионица / 
предавање на 
тему  Поступци 
и процедуре у 
заштити деце од 
насиља 
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9.Активности 
везане за 
новогодишње 
празнике 

Планирање, 
организација 
прославе 
Нове године и 
новогодишње
г изложбеног  
сајма 

Децембар,свеча
на сала, хол 
школе 

Одељенске 
старешине 

Реализована 
прослава и 
изложбени 
новогодишњи 
сајам 

10.Хуманитарн
а акција 

Планирање, 
прикупљање 
слаткиша, 
евидентирање 

Децембар, 
одељенске 
учионице 

Одељенске 
старешине 

Реализована 
хуманитарна 
акција,,Један 
пакетић-пуно 
љубави'' 

11.Анализа 
реализације 
редовне, 
допунске, 
додатне 
наставе и 
слободних 
активности за 
прво 
полугодиште 

Дискусија, 
размена 
искустава, 
извештавање 

Јануар, 
просторија ПП 
службе 

Одељенске 
старешине, 
психолог и педагог 
школе 

Извршена 
анализа 
реализације 
допунске, 
додатне наставе 
и слободних 
активности за 
прво 
полугодиште 

12.Утврђивање 
успеха и 
дисциплине на 
крају првог 
класификацион
ог периода 

Извештавање, 
информисање, 
утврђивање 

Јануар, 
просторија ПП 
службе 

Одељенске 
старешине,предмет
ни наставници 
психолог и педагог 
школе 

Утврђен успех и 
дисциплина на 
крају првог 
класификационо
г периода 

13.Обележавањ
е Школске 
славе 

Планирање 
активности, 
договор, 
припрема и 
одабир тачака 
за учешће у 
школској 
приредби 

Јануар, 
одељенске 
учионице, 
свечана сала 

Одељенске 
старешине 

Реализована 
радионица и 
узето учешће у 
школској 
приредби 

14.Обележавањ
е Дана школе 

Планирање 
радионица, 
договор, 
припрема и 
одабир тачака 
за учешће у 
школској 
приредби 

Фебруар, 
одељенске 
учионице, 
свечана сала 

Одељенске 
старешине 

Припремљене 
радионице и 
тачке за 
приредбу 
поводом Дана 
школе  

15.Дан школе Радионица, 
увежбавање 
тачака за 
школску 
приредбу 

Фебруар-март, 
одељенске 
учионице, 
свечана сала 

Одељенске 
старешине 

Реализоване 
радионице и 
учешће у 
школској 
приредби 

16.Угледни или 
јавни час 

Планирање, 
договор, 

Фебруар- март 
зборница, 

Одељенске 
старешине 

Припремљен 
материјал за 
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организација одељенске 
учионице или 
свечана сала 

реализацију 
угледног или 
јавног часа ( 1 ) 
и реализација 

17.Еколошка 
акција. 

Планирање, 
организација, 
реализација 

Март-април, 
хол школе, 
школско 
двориште  

Одељенске 
старешине 

Реализована 
еколошка 
акција- 
чишћење, сађење 
цвећа 

18. Анализа 
реализације 
редовне, 
допунске, 
додатне 
наставе и 
слободних 
активности за 
трећи 
класификацион
и период 

Дискусија, 
размена 
искустава, 
извештавање 

Април, 
просторија ПП 
службе 

Одељенске 
старешине, 
психолог и педагог 
школе 

Извршена 
анализа 
реализације 
допунске, 
додатне наставе 
и слободних 
активности за 
трећи 
класификациони 
период 

19. Утврђивање 
успеха и 
дисциплине на 
крају трећег 
класификацион
ог периода 

Извештавање, 
информисање, 
утврђивање 

Април, 
просторија ПП 
службе 

Одељенске 
старешине,предмет
ни наставници 
психолог и педагог 
школе 

Утврђен успех и 
дисциплина на 
крају трећег 
класификационо
г периода 

20.Ускршњи 
изложбени 
сајам 

Планирање, 
организација 
ускршњег 
изложбеног  
сајма 

Април, 
одељенске 
учионице, хол 
школе 

Одељенске 
старешине 

Реализован 
изложбени 
ускршњи сајам 

21.Стручно 
усавршавање 

Дискусија, 
размена 
искустава 

Мај, зборница Одељенске 
старешине 

Реализовани 
семинари 

22.Основи 
безбедности 
деце – Заједно 
против насиља 
- предавање 

Планирање, 
реализација 

Мај, свечана 
сала 

Одељенске 
старешине у 
сарадњи са МУП-
ом РС 

Реализовано 
предавање о 
безбедности 
деце 

23. Анкета за 
избор изборних 
предмета у 
5.разреду 

Договор, 
припрема, 
реализација 

Мај – јун, 
одељенске 
учионице 

Одељенске 
старешине 

Реализована 
анкета о избору 
изборних 
предмета за 
5.разред 

24.Анализа 
реализације 
редовне, 
допунске, 
додатне 
наставе и 
слободних 

Дискусија, 
размена 
искустава, 
извештавање 

Јун, просторија 
ПП службе 

Одељенске 
старешине, 
психолог и педагог 
школе 

Извршена 
анализа 
реализације 
допунске, 
додатне наставе 
и слободних 
активности за 
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активности за 
друго 
полугодиште 

друго 
полугодиште 

25.Утврђивање 
успеха и 
дисциплине на 
крају другог 
полугодишта 

Извештавање, 
информисање, 
утврђивање 

Јун, просторија 
ПП службе 

Одељенске 
старешине,предмет
ни наставници 
психолог и педагог 
школе 

Утврђен успех и 
дисциплина на 
крају другог 
полугодишта 

26.Извештаји о 
реализацији 
посета, излета, 
наставе у 
природи, 
такмичења 

Извештавање, 
информисање,  
Размена 
искустава 

Јун, просторија 
ПП службе 

Одељенске 
старешине, 
психолог и педагог 
школе 

Извршено 
извештавање о 
реализованим 
посетама, 
излету, настави у 
природи и 
такмичењима 

 
 
 
3.5. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 
 
Руководилац већа: Јелена Милојевић 
Чланови већа: Наставници V1, V2, V3 и V4 одељења 
 
Време Садржај рада Начин  

реализације 
Место Реализатори 

 
 
 
 

IX 

1. Организација родитељских 
састанака  
2. Распоред писмених задатака и 
контролних вежби 
3. Припрема ученика за излет 
4. Информисање о структури 
одељења 
5.Посета биоскопу/позоришту/ 
музеју/ библиотеци 
 

 
Дискусија,  
договор 
информисање, 
договарање 
размена 
информација и 
преношење 
искустава са 
учитељима 

Школа, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп, 
библите
ка 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
 педагог, 
 учитељи 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
1. Реализација редовне, додатне и 
допунске наставе и слободних 
активности 
2. Утврђивање успеха и владања 
ученика 
3. Реализација индивидуализације 
и ИОП-а 
4. Реализација излета 
5.Посета биоскопу/позоришту/ 
музеју/ библиотеци 
 

 
Извештавање,  
анализа, 
 разговор, 
дискусија 

Школа, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп, 
библите
ка 

 
Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
учитељи 
психолог, 
педагог 

 
XI 

1. Адаптација ученика на 
предметну наставу 
2. Подстицање и развијање 

Организација 
посете, 
Изношење 

Школа, 
позориш
те, музеј, 

Одељењске 
старешине 
и установе 
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одговорности код ученика 
3.Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 
 

запажања, резултата 
анкетирања 
Дискусија, размена 
искустава 

биоскоп, 
библите
ка 

културе 
педагог и 
психолог 

 
 
 
 
 
 

XII 

1. Реализација редовне, додатне и 
допунске наставе и слободних 
активности 
2. Утврђивање успеха и владања 
ученика 
3. Реализација индивидуализације 
и ИОП-а 
4. Прослава Нове године 
5. Акција “Један пакетић – много 
љубави” 
6. .Посета биоскопу/позоришту/ 
музеју/ библиотеци 

Презентовање 
података,  
анализа,  
дискусија 
 
 
 
Презентовање 
података, анализа 
 
Договарање везано 
за активности и 
организацију 
прославе 
Организовање и 
прикупљање 
слаткиша за децу 
без родитељског 
старања 

Школа, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп, 
библите
ка  

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
 
 
 
 
Одељењске 
старешине 
Координатори 
Црвеног крста 

 
I 

1. Прослава Светог Саве Учешће у 
организацији и 
реализацији 
програма  

Школа Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 
 

 
II 
 
 
 
 

1Ангажовање ученика на 
такмичењима  
2. Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 

Информисање о 
терминима 
такмичења и  
договори око 
ангажованости 
ученика, 
усаглашавања, 
 Анализа и одабир 
програма, 
организација посете 

Школа, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп, 
библите
ка 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог, 
установе 
културе 
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III 

1. Реализација редовне, додатне и 
допунске наставе и слободних 
активности 
2. Утврђивање успеха и владања 
ученика 
3. Реализација индивидуализације 
и ИОП-а 
4.Обележавање Дана школе 
5. Пријем будућих првака 
6. Посета биоскопу/позоришту/ 
музеју/ библиотеци 
 

 Презентовање 
података, анализа, 
дискусија 
Учешће у 
организацији и 
реализацији 
спортских 
активности и 
пригодних 
културних садржаја 
(уређење учионица, 
прављење паноа, 
приредба) 
Учешће у 
организацији и 
реализацији 
програма 

Школа, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп, 
библите
ка  

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV 

1.Обележавање Ускрса 
2. Спровођење анкетирања ученика 
за изборне предмете 
3. Договор о коришћењу уџбеника 
и часописа  
4. Подстицање и развијање 
одговорности код ученика у 
настави 
5. Посета биоскопу/позоришту/ 
музеју/ библиотеци 

-Учешће у изради 
паноа, 
-Анкетирање 
ученика и 
прикупљање 
података 
-анализа, дискусија, 
договор 
-дискусија, размена 
искустава 
 

Школа, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп, 
библите
ка 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
педагог, 
психолог 

 
 
 
 

V 

1.Реализација спортског дана 
2. Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 
 

Учешће у 
организацији и 
реализацији 
спортских 
активности 
Анализа понуде и 
програма, одабир 
садржаја, 
организација  и 
реализација посете 
 

Пионирс
ки град 
Позориш
те, музеј, 
биоскоп 
Школа 

Одељењске 
старешине, 
наставници 
физичког 
васпитања 
Одељењске 
старешине, 
установе 
културе 
 

VI 1. Реализација редовне, додатне и 
допунске наставе и слободних 
активности 
2. Утврђивање успеха и владања 
ученика 
3. Реализација индивидуализације 
и ИОП-а 

Презентовање 
података, анализа, 
дискусија,  
договори, подела 
задужења 

 
Пионирс
ки град, 
позориш
те, музеј, 
биоскоп 
школа 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
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4. Припремна настава и 
организација поправног испита, 
као и организација разредног 
испита 
5.  Посета биоскопу/позоришту/ 
музеју/ библиотеци 

 

VIII 1.Утврђивање успеха ученика 
упућених на поправни испит 
2. Школски календар за школску 
2019/2020. годину 
4. Расподела новопридошлих 
ученика и поноваца 
5. Доношење плана рада 
одељењског већа и избор 
руководиоца већа за наредну 
школску годину 

Презентовање 
резултата и успеха 
ученика након 
поправних испита, 
анализа 
Дискусија, договори 
 израда плана рада 
већа  

Школа Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 

 
 
 
3.6. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА  
 
Руководилац већа: Драгана Станисављевић 
Чланови већа: Јелена Нисић Недељковић, Драгана Станисављевић и Оливера 
Миловановић 
 
Време Садржај рада Начин  

реализације 
Место Реализатори 

 
 
 
 

IX 

1. Организација родитељских 
састанака  
2. Распоред писмених задатака 
и контролних вежби 
3. Подела уџбеника 
4. Припреме за излет 
5. Реализација спортског дана 

Дискусија, 
договори, 
усаглашавање, 
информисање, 
учешће у 
организацији 

Школа Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 

 
 
 
 
 
 
 

X 

1. Реализација излета 
2. Реализација редовне, 
додатне и допунске наставе и 
слободних активности 
3. Утврђивање успеха и 
владања ученика 
4. Реализација 
индивидуализације и ИОП-а 
5. Адаптација ученика на нов 
предмет (физика) 
7. Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 

Једнодневни излет 
(обилазак према 
програму) 
 
Дискусија, договор, 
анализа 
 
Заједнички одлазак 
након школе, у 
поподневним или 
вечерњим сатима 

Школа, 
Позориште, 
музеј, 
биоскоп 

Одељењске 
старешине 
и туристичка 
агенција 
Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
 
 

 
XI 

Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 
 
Подстицање и развијање одг 

Заједнички одлазак 
након школе, у 
поподневним или 
вечерњим сатима 

Позориште, 
музеј, 
биоскоп 
 

Одељењске 
старешине 
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оворности код ученика Дискусија, размена 
искустава 

Школа 

 
 
 
 
 
 

XII 

1. Реализација редовне, 
додатне и допунске наставе и 
слободних активности 
2. Утврђивање успеха и 
владања ученика 
3. Реализација 
индивидуализације и ИОП-а 
4. Прослава Нове године 
5. Један пакетић – много 
љубави 

 Дискусија, 
договор, анализа 
 
 
 
 
Другарско 
заједничко поподне 
 
Прикупљање 
слаткиша за децу 
без родитељског 
старања 
 

Школа 
 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
 
 

 
I 

1. Прослава Светог Саве Разговор на 
часовима 
одељењског 
старешине и 
програм у Школи 

Школа Одељењске 
старешине 
 

 
II 
 
 
 
 

1. Ангажовање ученика на 
такмичењима  
2. Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 
 
 
3. Развијање толеранције 
 

 Дискусија, 
договор, анализа 
Заједнички излазак 
након школе, у 
поподневним или 
вечерњим сатима 
Дискусија, размена 
искустава 

Школа 
Позориште, 
музеј, 
биоскоп 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

1. Реализација редовне, 
додатне и допунске наставе и 
слободних активности 
2. Утврђивање успеха и 
владања ученика 
3. Реализација 
индивидуализације и ИОП-а 
 
4. Обележавање Дана школе 
 
 
5. Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 
 
6. Програм за будуће прваке 

 Дискусија, 
договори, анализа 
Спортске 
активности и 
културни садржаји 
(уређење учионица, 
прављење паноа, 
приредба) 
 
 
Заједнички одлазак 
након школе, у 
поподневним или 
вечерњим сатима 
Припрема 
позивница, дочек 
будућих првака у 
школи и 
учествовање у 
приредби 

Школа 
Позориште, 
музеј, 
биоскоп 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
 

 
IV 

1. Обележавање Ускрса 
 

Разговор на 
часовима 

Школа Одељењске 
старешине 
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2. Подстицање и развијање 
одговорности код ученика 

одељењског 
старешине и 
програм у школи 
Дискусија, размена 
искустава 

 
 
 
 

V 

1.  Реализација спортског дана 
2. Анкета за изборне предмете 
у VII разреду 
3. Посета позоришта, музеја и 
биоскопа 
4. Развијање толеранције 

Спортске 
активности 
Заједнички излазак 
након школе, у 
поподневним или 
вечерњим сатима 
Дискусија и 
договор 
Дискусија, размена 
искустава 

Пионирски 
град 
Школа и 
места 
предвиђена 
програмом 
Школа 
Позориште, 
музеј, 
биоскоп 
Школа 

Одељењске 
старешине, 
наставници 
физичког 
васпитања 
Наставници 
задужени за 
овај програм 
Одељењске 
старешине 
психолог, 
педагог 

VI 1. Реализација редовне, 
додатне и допунске наставе и 
слободних активности 
2. Утврђивање успеха и 
владања ученика 
3. Реализација 
индивидуализације и ИОП-а 
4. Договор о припремној 
настави и организацији 
поправног испита, као и 
организацији разредног 
испита 

 Дискусија, 
договор, анализа 

Школа Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 
 

VIII 1. Утврђивање успеха ученика 
упућених на поправни испит 
2. Школски календар за 
школску 2016/2017. годину 
4. Расподела новопридошлих 
ученика и поноваца 
5. Доношење плана и 
програма рада одељењског 
већа 

 Дискусија, 
договор, анализа 

Школа Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 

 
 
 
3.7. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 
 

Руководилац већа: Мирјана Аранђеловић 
     Чланови већа: Гордана Живковић, Бранка Рајчевић, Мирјана Аранђеловић, Ивана 
Коцић и предметни наставници 
 
Вре
ме 

Садржај рада Начин реализације Место Реализатори 

IX 1.Организација 
родитељских 

Дискусија,договори,усаглашавање,ин
формисање,учешће у организацији 

Школа одељенске 
старешине,пс
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састанака 
2.Распоред 
писмених 
задатака и 
контролних 
вежби 
3.Припреме за 
излет 
4.Реализација 
спортског дана 

ихолог, 
педагог, 
предметни 
наставници 

X 1.Реализација 
излета 
2.Реализација 
редовне, 
додатне,допунск
е наставе и 
слободних 
активности 
3.Адаптација 
ученика на нов 
предмет 
(хемија) 
4.Посета 
позоришта, 
биоскопа, 
музеја 

Једнодневи излет (обилазак према 
програму) 

Школа 
Позориш
те, 
музеј, 
биоскоп 

одељенске 
старешине 
и туристичка 
агенција. 
одељенске 
старешине, 
психолог, 
педагог, 
предметни 
наставници 

XI 1.Реализација 
редовне, 
додатне,допунск
е наставе и 
слободних 
активности 
2.Утвђивање 
успеха и 
владања 
ученика 

Дискусија договор, анализа. 
Заједнички одлазак након школе у  
поподневним или вечерњим сатима 

Школа одељенске 
старешине 
 

XII 1.Подстицање и 
развојање 
одговорности 
код ученика 

Дискусија договор, Школа одељенске 
старешине 
 

 2. Прослава 
Нове године 
3. Један 
пакетић – 
много љубави 

анализа Другарско заједничко 
поподне. Прикупљање слаткиша за 
децу без родитељског старања 

 предметн
и 
наставни
ци, 
психолог, 
педагог 
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I 1.Прослава 
Светог Саве 
2. Реализација 
редовне, 
додатне и 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности 
3. Утврђивање 
успеха и 
владања 

 
 

 

  
 

Разговор на часовима одељењског 
старешине и програм у Школи, 
дискусија, договори, анализа 

Школа одељењс
ке 
старешин
е, 
предметн
и 
наставни
ци 

II 1.Ангажовање 
ученика на 
такмичењима 
1. Посета 
позоришта, 
музеја и 
биоскопа 
2. Равијање 
толеранције 

Дискусија, договор, анализа, 
заједнички излазак    након 
школе, у 
поподневним или вечерњим сатима 
Дискусија, размена искустава 

Школа 
позори
ште, 
музеј, 
биоско
п 

одељењс
ке 
старешин
е, 
предметн
и 
наставни
ци 

III 1. Обележавање 
Дана школе 
2. Посета 
позоришта, 
музеја и 
биоскопа 
3. Програм за 

будуће 
прваке 

Дискусија, договори, анализа 
Спортске активности и културни 
садржаји (уређење учионица, 
прављење паноа, приредба) 
заједнички одлазак 
након школе, у поподневним или 
вечерњим сатима.  Припрема 
позивница, дочек будућих првака у 
Школи и учествовање у приредби 

Школа 
Позор
иште, 
музеј, 
биоско
п 

одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 

IV 1. Реализација 
редовне, 
додатне и 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности 

Разговор на часовима 
одељењског старешине и 

Школа одељењске 
старешине 
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 2. Утврђивање 
успеха и 
владања 
ученика 
3. Реализац
ија 
индивидуа
лизације и 
ИОП-а 
4. Обележавање 

Ускрса 
5. Подстицање и 
развијање 
одговорности 
код ученика 

програм у Школи дискусија, 
размена искустава 

  

V 1. Реализација 
спортског 
дана 

2. Мала матура 
– велико срце 

3. Анкета за 
изборне 
предмете у 

VIII разреду 
4. Посета 
позоришта, 
музеја и 
биоскопа 
5. Развијање  
толеранције 

Спортске активности Ученици 
су домаћини деце са Косова. 
Састављање анкете Заједнички 
излазак    након школе, у 
поподневним или вечерњим 
сатима, дискусија и договор 
дискусија, размена искустава 

Пионир
ски град 
Школа 
и         
места 
предвиђ
ена 
програм
ом 
Школа 
Позори
ште, 
музеј, 
биоскоп 
Школа 

одељењске 
старешине, 
наставници 
физичког 
васпитања 
наставници 
задужени за 
овај програм 
одељењске 
старешине 
психолог, 
педагог 
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VI 1. Реализација 
редовне, 
додатне и 
допунске  
наставе и 
слободних 
активности 
2. Утврђивање 
успеха и 
владања 
ученика 
3. Реализација 
индивидуализац
ије и ИОП-а 
4. Договор о 
припремној 
настави 
и организацији 
поправног 
испита, 
као и 
организацији 
разредног 
испита 

Дискусија, договор, анализа, 
дискусија, договор, 
анализа 

Школа одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 

VII 1.Утврђивање 
успеха 
ученика 
упућених на 
poпоправни 
испит 
2. Школски 
календар за 
школску 
2019/2020. 
годину 

 
 

 
  

 
  

  
 

 
 

 

Дискусија, договор, анализа Школа одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог, 
педагог 

 
 
 
 
 3.8. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА  
 
Руководилац већа: Бобана Красић 
Чланови већа: Наставници VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 
 

Време  Садржај рада Начин реализације Место Реализатори  
 1. Организација родитељских Договори око Школа Одељењске  
 састанака информација за  старешине,  
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 2. Распоред писмених задатака и родитеље  предметни  
 контролних вежби Усаглашавање и  наставници,  

IX 3. Подела бесплатних уџбеника договори  психолог,  
 4. Припрема ученика за екскурзију Информисање,  педагог  
   договарање,    
   учешће у    
   организацији    
       
 1. Реализација редовне, додатне и Извештавање, Школа Одељењске  
 допунске наставе и слободних анализа, дискусија  старешине,  
 активности   предметни  

X 2. Утврђивање успеха и владања   наставници,  
ученика   психолог,  

 3. Реализација индивидуализације и   педагог  
 ИОП-а     

   Организација Школа Одељењске  
XI 1. Посета позоришта, музеја и посете, Позориште, старешине  

 биоскопа Дискусија, размена музеј, Педагог,  
 2. Подстицање и развијање искустава биоскоп психолог  
 одговорности код ученика     

     Установе  
     културе  
 1. Реализација редовне, додатне и Извештавање, Школа Одељењске  
 допунске наставе и слободних анализа, дискусија  старешине  
 активности     
 2. Утврђивање успеха и владања   Одељењске  
 ученика   старешине,  
 3. Реализација индивидуализације и   предметни  

XII ИОП-а   наставници,  
 4. Професионална оријентација Извештавање о  психолог,  
 5. Прослава Нове године реализованим  педагог  
 6. Један пакетић –  много љубави активностима,  координатор  
   анализа, дискусија  Тима за  
     професионалн  
   Договори око  у оријентацију  
   начина прославе,    
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  подела задужења  координатори 
  Организовање  Црвеног крста 
  прикупљања  за школу 
  слаткиша за децу   
  без родитељског   
  старања   

      
 1.Прослава Светог Саве Учешће у Школа Одељењске 

I  организацији  старешине 
  прославе, подела   
  задужења   
 1.Учешће ученика на такмичењима Информисање о Школа Одељењске 

II 2.Посета позоришта, музеја и терминима Позориште, старешине, 
 биоскопа такмичења и о музеј, предметни 
  ангажованости биоскоп наставници, 
  ученика,  психолог, 
  усаглашавање  педагог 
  Заједнички одлазак  установе 
  након школе, у  културе 
  поподневним или   
  вечерњим сатима   
 1. Реализација редовне, додатне и Извештавање, Школа Одељењске 
 допунске наставе и слободних анализа, дискусија  старешине, 
 активности   предметни 
 2. Утврђивање успеха и владања   наставници, 
 ученика   психолог, 
 3. Реализација индивидуализације и   педагог 
 ИОП-а    
 4.Обележавање Дана школе -Учешће у   
 5. Програм за будуће прваке организацији и   

III 6. Припремна настава за полагање реализацији   
 завршног испита спортских   
  активности и   
  културних садржаја   
  -Могућност   
  укључивања   
  ученика 8. разреда   
  у активности везане   
  за презентацију   
  школе   
  -Организација   
  припремне наставе,   
  договори око   
  термина часова   
  одржавања   
  припремне наставе   
 1.Пробно полагање матурског -Договори око Школа Одељењске 
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IV испита организације,  старешине 
 2.Обележавање Ускрса подела задужења   
 3. Подстицање и развијање - договори око око   
 одговорности код ученика активности везаних   
   за обележавање   
   празника   
   дискусија, размена   
   искустава   
 1. Пробно полагање матурског -Извештавање о Пионирски Одељењске 
 испита резултатима, град старешине, 
 2.Реализација спортског дана анализа успеха Школа и наставници 
 3.Акција “ Мала матура – велико ученика, предлог места физичког 

V срце” мера за предвиђена васпитања 
 4. Прослава матурске вечери унапређивање рада програмом  
   -Учешће у Позориште, Наставници 
   организацији и музеј, задужени за 
   реализацији биоскоп акцију 
   спортских Школа Одељењске 
   активности  старешине 
   -Договори везани  Одељењске 
   за информисање  старешине, 
   породица домаћина  предметни 
   -Учешће у  наставници, 
   организацији и  психолог, 
   реализацији  педагог 
     

VI 1. Реализација редовне, додатне и -Презентовање Школа Одељењске 
 допунске наставе и слободних успеха ученика,  старешине, 
 активности анализа, дискусија  предметни 
 2. Утврђивање успеха и владања   наставници, 
 ученика   психолог, 
 3. Реализација индивидуализације и   педагог 
 ИОП-а    
 4. Договор о припремној настави и    
 организацији поправног испита, као    
 и организацији разредног испита    
 5. Професионална оријентација    
 6. Предлагање кандидата за -Учешће у   
 Ученика генерације и Спортисту организацији и   
 генерације реализацији  Координатор 
 7. Свечана додела диплома програма  Тима за 
 8. Полагање завршног испита -Договори око  културне 
   предвиђених  активности 
   активности,  школе 
   временске   
   динамике  Школска 
     комисија 
     

VIII 1.Утврђивање успеха ученика  Школа Одељењске 
 упућених на поправни испит   старешине, 
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 2. Школски календар за школску   предметни 
 2017/2018. годину   наставници, 
 4. Расподела новопридошлих   психолог, 
 ученика и поноваца -Договори око  педагог 
 5. Доношење плана и програма рада предвиђених   
 одељењског већа за наредну активности,   
 школску годину временске   
  динамике   
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4. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
 
4.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 
 
 
Руководилац:Тања Дујовић 
Чланови Тима: наставници разредне наставе, наставници Енглеског језика и 
вероучитељка 
 
Активности Начин 

реализације 
Време/ 
место 
реализаци
је 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум успеха 

Усаглашавање 
распореда 
часова(предмет
на настава) и 
организација 
рада 

усклађивање, 
договор, избор 

VIII/IX 
Школа 

чл.већа, 
проф. 
енглеског 
језика, 
вероучите
љ, 
педагог, 
психолог 

Сви учитељи су 
направили 
распореде часова 
који се слажу са 
планираним 
часовима 
Енглеског језика  и 
Веронауке. 

Предлог за 
набавку 
наставних 
средстава и 
дидактичког 
материјала 

договор, 
дискусија 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи су 
пријавили коме 
недостају 
маркери,лењири, 
папири за штампу 
итд. 

Сарадња са 
организацијом 
„Пријатељи 
деце“ и 
планирање 
учешћа на 
„Ревији дечјег 
стваралаштва у 
Сава центру“ 

договор и 
планирање 
учешћа на 
„Ревији дечјег 
стваралаштва у 
Сава центру“ и 
планирање 
учешћа на 
такмичењима 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог, 
Марина 
Суботић 

Учитељи су  се 
договорили о 
подели задужења 
на „Ревији дечјег  
стваралаштва“. 
Два одељења да 
представљају нашу 
школу. 

Сарадња са 
организацијом 
Друштво 
учитеља 
Београда 

договор о 
сарадњи и избор 
координатора са 
ДУБ-ом 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Изабран је 
координатор са 
ДУБ-ом.Све 
информације ће 
слати на мејл свих 
учитеља. 
 

Сарадња са 
организацијом 

договор о 
сарадњи 

 чл.већа, 
педагог, 

Сви учитељи 
укључени у 
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Црвеног крста психолог, 
Тијана 
Братић 

сарадњу. 

Израда плана 
посета 
биоскопима и 
позориштима 

договор о 
динамици и 
терминима 

 чл.већа у 
сарадњи 
са 
С.Стамен
ић 

Договорено је да 
погледамо више 
понуда биоскопа и 
позоришта. 
Да у току 
полугодишта 
имамо по један 
излазак у 
позориште и 
биоскоп 

Избор  радних 
свезака- 
помоћних 
наставних 
средстава и 
часописа за 
децу 

договор о 
набавци радних 
свезака и 
коришћењу дечје 
штампе 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Определили смо се 
за часопис „Витез“ 
или „Школарка“ 
И радне свеске 
Атос или Пчелица 

Настава у 
природи, излети 

договор о 
терминима 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Прецизирали смо 
периоде и 
дестинације 
одељења 

Пријем првака 
 

-извештавање, 
анализа 

 (Раз.веће 
2.р.), 
педагог, 
психолог 

Учитељи 2.разреда 
спремају приредбу 
за будуће прваке 
-одржане 
припремне 
радионице за 
прваке 

Евидентирање 
ученика за 
инклузивно 
образовање 

-дискусија, 
размена 
искустава 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Навели смо колико 
има ученика  са 
тешкоћама у раду 

Продужени 
боравак (ПБ) 

-утврђивање 
бр.стања ученика 
који ће долазити 
у ПБ, броја група 
и договор о 
сарадњи учитеља 
са учитељима ПБ 
 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог, 
СВНПБ 

Подељени су 
ученици по 
одењељима 
Одређене су 
учионице за 
боравак 
Именовани 
учитељи који раде 
у боравку 

Дечја недеља планирање и 
организовање 

X 
Школа 

чл. већа, 
педагог, 

Сва одељења да 
буду укључена у 
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психолог обележавање Дечје 
недеље 

Учешће на 
„Ревији дечјег 
стваралаштва“ у 
Сава центру 

предстаљање 
умећа ученика на 
Ревији, изложба 
радова -
презентација 
наше школе 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Одредили смо 
учитеља који ће да 
води радионице и 
какве 

Договор око 
реализације 
часова у 
библиотеци 

Договор око 
реализације 
часова у 
библиотеци 

 стручни 
актив, 
библитека
р 

Учитељи су дали 
термине о посети 
библиотеке 

Распоред 
угледних часова 
од 1- 4. разреда 

договор о 
терминима 
реализације 
угледних часова 
од 1- 4. разреда 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

По два учитеља 
месечно да одрже 
угледни час 

Превенција 
насиља-
корелација   
садржаја из 
одговарајућих 
наставних 
предмета 

Договор, 
дискусија 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

На часовима 
одељенске 
заједнице и 
грађанског 
васпитања да 
ураде радионице  

Реализације 
редовне, 
допунске и 
додатне наставе 
и слободних 
активности на 
крају првог 
класификацион
и период 
Анализа успеха 
и дисциплине 
на крају првог 
класификацион
ог периода 

-извештавање XI 
Школа 

чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Извештавају успех 
и реализацију 
часова на крају 
првог 
тромесечја,пробле
ме 
У учењу или 
дисциплини 
 
 
 
                                    

Припрема за 
организовање 
школских 
такмичења у 
сарадњи са 
организацијом 
Пријатељи деце 
Новог Београда 

- договор 
учитеља и 
наставница 
музичке, 
ликовне културе 
и српског језика 
о терминима 
одржавања 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 
наставниц
и  МК,ЛК 
и СЈ 

Учитељи 
договорили 
распоред када ко 
води децу и на које 
такмичење 
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школских 
такмичења 

Новогодишње 
прославе, 
изложбе, 
уређење школе, 
приредбе 

-договор око 
новогодишње 
изложбе... 

XII / I 
Школа 
 

школа Учитељи са својим 
одељењем праве 
новогодишњу 
изложбу 
 

Стручно 
усавршавање 
(посећени 
семинари 

евидентирање о 
посећеним 
семинарима 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психоло 

Учитељи 
предатављају шта 
су научили на 
семинарима што 
може свима да 
помогне у настави 

Израда тестова 
у циљу 
усагалашавања 
критеријума 
оцењивања (по  
Одељ. већима) 

договор, анализа, 
дискусија 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

 

Прослава 
школске славе 
Светог Саве 

подела задужења 
и реализација 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи су 
обавезни да 
учествују у 
организацији и 
реализацији 
приредбе 

Школска 
такмичења и 
распоред 
општинских 
такмичења 

извештавање о 
такмичењима 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Учитљи спремају 
ученике за 
такмичења,помажу 
да постигну што 
боље резултате 

Зимски сусрети 
учитеља 

планирање 
стручног 
усавршавања на 
зимским 
сусретима 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи да се 
пријаве за 
учествовање  
Да пренесу 
осталима нова 
сазнања 

Реализација 
редовне, 
допунске и 
додатне наставе 
и слободних 
активности на 
крају првог 
полугодишта 
Анализа успеха 
и дисциплине 

извештавање  чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Извештавају успех 
и реализацију 
часова на крају 
првог 
тромесечја,пробле
ме 
У учењу или 
дисциплини 
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на крају првог 
полугодишта 
Оцена 
остварености 
образовних 
стандарда 
Реализација 
индивидуализац
ије у раду и 
ИОП-а 

-анализа, 
упоређивање, 
дискусија, 
извештавање 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи 
анализирају,упоре
ђују и извештавају 

Приредба и 
прослава 
поводом Дана 
школе 

подела задужења II / III 
Школа 

чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Четири одељења 
да учествују  на 
приредби 

Такмичење из 
математике - 
Кенгур 2019. 

Организација, 
подела 
задужења, 
учешће на 
такмичењу и 
анализа 
постигнутих 
резултата 

 Разредно 
веће 
другог 
разреда 

Да се на време 
обавесте 
деца,поднесе 
пријава и пошаље 
списак ученика 
који учествују на 
такмичењу 

Сарадња са ПУ 
„11.април“ и 
приватним 
вртићима из 
околине 

договор и посета 
деце из вртића 
„Славуј“, 
„Чаролија“„Чигр
а“и приватних 
вртића; приредба 
за предшколце 

 свечана 
сала 
школе 

Учитењи 4.разреда  
Праве плакате за 
предшколске 
установе 
   

Реализација 
редовне, 
допунске и 
додатне наставе 
и слободних 
активности на 
крају трећег 
класификацион
ог период 
Анализа успеха 
и дисциплине 
на крају трећег 
класификацион
ог периода 

-извештавање IV 
ШКОЛА 

чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Извештавају успех 
и реализацију 
часова на крају 
првог 
тромесечја,пробле
ме 
У учењу или 
дисциплини 
 
 

Организовање 
Ускршње 
изложбе 

-договор и 
реализација 

 чл. већа, 
педагог 
психолог 

Свако одељење 
прави предмете за 
Ускршњу изложбу 
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Анкета: 
Изборни 
предмети из 
друге групе 

Анкетирање, 
анализа 

V 
Школа 

чланови 
већа 

Поделити 
ученицима анкете 
и прикупити исте 

Предлог 
уџбеника за 
изборне 
предмете и 
додатни 
наставни 
материјал за 
наредну шк.год. 

договор 
,извештавање о 
изабраним 
уџбеницима и 
материјалима 

 чланови 
већа 

Учитељи дају 
информације о 
литератури  за 
изборне предмете 

Договор о 
учешћу на 
Сабору учитеља 
Србије 

договор о 
учешћу 

 чланови 
већа 

Пријављују се 
учитељи који 
учествују на овој 
манифестацији 

Анализа 
угледних часова 
од 1- 4. разред 

Анализа 
угледних часова 
од 1- 4. разред 

 чл.већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи праве 
критички осврт на 
одржане угледне 
часове  

Анализа 
реализације 
редовне, 
допунске и 
додатне наставе 
и слободних 
активности на 
крају другог 
полугодишта 
школске 
2018/2019. 
Године 
Анализа успеха 
и дисциплине 
на крају другог 
полугодишта 
школске 
2018/2019. 
године 

извештавање VI 
Школа 

чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Извештавају успех 
и реализацију 
часова на крају 
првог 
тромесечја,пробле
ме 
У учењу или 
дисциплини 
 

Оцена 
остварености 
образовних 
стандарда 

-анализа, 
упоређивање, 
дискусија, 
извештавање 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи 
анализирају,упоре
ђују и извештавају 

Реализација 
индивидуализ. у 
раду и ИОП-а 

извештавање и 
дискусија 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи 
анализирају,упоре
ђују и извештавају 
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Стручно 
усавршавање 
(посећени 
семинари 

извештавање, 
размена 
искустава 

 чл. већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи који су 
били на 
семинарима 
представњају шта 
нам може помоћи 
да унапредимо 
наставу 

Анализа рада 
Стручног већа 
учитеља и 
предлог плана 
за следећу 
шк.годину 
Избор 
руководиоца 
стручног већа 
учитеља за 
школску 
2019/2020. 
годину 

разговор о раду 
већа и договор за 
следећу школску 
годину 

VIII 
Школа 

чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Дају се 
аргументоване 
чињенице шта 
треба поправити 
да би сарадња 
међу учитељима 
била што 
боља,бирамо новог 
руководиоца 

Планирање 
стручног 
усавршавања за 
разредну 
наставу по 
већима 

договор о 
присуствовању 
на семинарина и 
примени нових 
знања у пракси 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Учитељи се 
изјашњавају о 
избору семинара 
које ће да похађају 

-Усвајање плана 
и програма рада 
стручног већа за 
школску 
2019/2020. 
годину 

упознавање 
учитеља са 
планом и 
програмом рада 
већа 

 чланови 
већа, 
педагог, 
психолог 

Представњање и 
усвајање плана и 
програма са 
могућим допунама 
и изменама да би 
био што 
квалитнији 
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4.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 
Руководилац: Ивана Ж. Коцић  
Чланови Тима: Ирена Пауновић, Бобана Красић, Јово Боснић 
 

Активност Време  реализације Извршилац 
Требовање наставних средстава за извођење наставе 
у  школској 2018/19.год.   
Реализовање и анализа поправних испита. 

 
Август 

 
            

чланови већа 
наст. Историје 

Израда годишњих и месечних планова рада, и 
планова за ученике који раде по ИОП-у. 
Планирање и утрвђивање распореда  иницијалног и 
полугодишњег теста и тестова у школској 2017/18 
Усклађивање критеријума оцењивања ученика. 
Евидентирање ученика за допунску, додатну 
наставу и слободне активности. Септембар 

 
 

чланови већа Израда плана рада за  допунску, додатну наставу и 
слободне активности. 
Планирање угледних часова. 
Посета часовима географије и историје од стране 
чланова већа. 

Новембар чланови већа Анализа успеха на крају првог класификационог 
периода и мере за побољшање. 
Одржавање часа у 4. разреду 
Организација школског такмичења. 

Јануар-фебруар 
 чланови већа 

Учешће чланова већа у прослави школске славе-
Светог Саве. 
Анализа полугодишњег теста. 
Анализа успеха на крају првог полугођа и мере за 
побољшање. 
Стручно усавршавање наставника за време зимског 
распуста. 
Анализа прилагођавања ученика 5. разреда и 
ученика који су радили по ИОП-у. 
Учешће чланова већа у прослави Дана школе. 

Март-Април 
 

чланови већа 
 

Анализа пробног теста. 
Огледно предавање из географије и историје. 
Анализа успеха на крају трећег класификационог 
периода и мере за побољшање. 
Анализа постигнутих резултата на такмичењима на 
свим нивоима. Мај 

 чланови већа Анализа успеха на крају другог полугођа за ученике 
8. разреда  и ученика који су радили по ИОП-у на 
крају другог полугођа. 
Анализа успеха ученика од 5. до 7. разреда и 
ученика који су радили по ИОП-у на крају другог 
полугођа.  

Јун 
 чланови већа Извештај и анализа о раду Стручног већа и договор 

о раду у наредној школској години. 
Подела одељења за следећу школску годину. 
Организовање поправних испита за август месец. 
Анализа завршног испита. 
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4.3 ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Руководилац : Гордана Живковић 

Чланови већа: Мирјана Аранђеловић, Бранка Рајчевић, Василија Вилотијевић 

 

 

Припрема за почетак нове школске године. 

Активност Време реализације Извршилац 
Планирање и утврђивање распореда  писмених 
задатака, иницијалног теста и тестова у школској 
2018/19. год. 

август чланови већа 

Израда годишњих и месечних планова рада. 

Израда планова рада за ученике који раде по  

ИОП-у. 

Планирање стручног усавршавања. 

Требовање наставних средстава за извођење наставе 

у школској 2018/19.год. 

Усклађивање планова за српски језик са осталим 

наставним предметима. 

Планирање одржавање часова у 4. разреду. 

Евидентирање ученика за допунску, додатну 

наставу и слободне активности. 

септембар/октобар чланови већа 

Израда плана рада за  допунску, додатну наставу и 

слободне активности. 

Усклађивање критеријума оцењивања ученика. 

Планирање тема за писмени задатак. 

Планирање угледних часова. 

Анализа иницијалног теста. 

Анализа успеха на крају првог класификационог 
периода и мере за побољшање. 

новембар/децембар чланови већа 
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Учешће чланова већа у обележавању 100-
годишњице од краја Првог светскиг рата 
Одржавање часова у 4. разреду 

Стручно усавршавање наставника за време зимског 
распуста.  

јануар-фебруар чланови већа 

Учешће чланова већа у прослави школске славе-
Светог Саве. 
Организација школског такмичења из граматике и 
школског такмичења у рецитовању. 
Анализа полугодишњег теста. 

Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере 

за побољшање. 

Анализа прилагођавања ученика 5. разреда и 

ученика који су радили по ИОП-у. 

Учешће чланова већа у прослави Дана школе. 

март чланови већа 

Огледно предавање из српског језика. 

Учешће на општинском такмичењу из граматике 

српског језика. 

Учешће на општинском такмичењу из рецитовања 

Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода и мере за побољшање. април чланови већа 

Учешће на градском такмичењу. 

Учешће у реализацији пробног завршног испита и 

анализа постигнутих резултата. 

мај чланови већа 

Анализа рада допунске, додатне наставе и 

слободних активности. 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима на 

свим нивоима. 

Анализа успеха на крају другог полугодишта за 

ученике 8. разреда. 

Анализа успеха на крају другог полугодишта и 

ученика који су радили по ИОП-у. јун чланови већа 

Извештај и анализа о раду Стручног већа и договор 
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                 4.4 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

Руководилац стручног већа: Милена Савић – професор италијанског и 
енглеског језика 
Чланови тима стручног већа: Дубравка Дошеновић – професор италијанског и 
енглеског језика, Ана Аничић – професор француског језика, Соња Петрушић – 
професор француског језика, Јелена Нисић Недељковић – професор енглеског 
језика, Оливера Миловановић – професор енглеског језика, Маја Ружић – 
професор енглеског језика, Марија Михаиловић – професор немачког језика. 
 
 
Активности Начин реализације Време/ 

место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Критерију
м успеха 

Конституисањ
е већа 

Евалуација плана рада 
за претходну 
шк.годину и 
доношење плана рада 
за 2018/2019 годину. 

Август Сви 
чланови 
већа, као и 
руководила
ц 

 

Планирање 
угледних 
часова 

Чланови већа 
планирају одржавање 
угледних часова 
(интердисциплинарни
х, тематских, 
истраживачких, итд.) 

Август и 
септембар 

Сви 
чланови 
већа, као и 
руководила
ц 

 

Реализација 
угледних 
часова 

    

Настава – 
часови за 
ученике 
4.разреда 

    

Увођење 
нових 
предмета 
(5.разред)  

Усклађује се, прати и 
врши евалуација 
критеријума 
оцењивања (између 

Током 
школске 
године 

Наставници 
другог 
страног 
језика 

 

о раду у наредној школској години. 

Подела одељења за следећу школску годину. 

Организовање поправних испита за август месец. 

Анализа завршног испита. 

Припрема за почетак нове школске године. 
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наставника једног 
предмета и са 
исходима предмета) 

Прављење 
распореда 
писмених 
задатака и 
контролних 
вежби 

Сви чланови већа у 
договору са 
предметним 
наставницима праве 
распоред писмених 
задатака и контролних 
вежби у првом и 
другом полугодишту 

Август и 
септембар 

Сви 
чланови 
већа 

 

Планирање и 
реализација 
посета са 
ученицима 
(Сајам књига, 
Језички 
културни 
центри) 

Ученици са 
предметним 
наставницима 
посећују сајам књига, 
као и догађаје 
организоване од 
стране језичких 
културних центара, 
али и њихових 
библиотека и 
медијатека. 

Сајам / 
Италијански 
културни 
центар /  
Француски 
културни 
центар /  
Британски 
културни 
центар / 
Гете 
институт 
 
Током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа – по 
потреби 

 

Реализација 
наставног 
плана 

Чланови већа врше 
анализу реализације 
наставног плана 

Током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа 

 

Анализа рада 
и успеха 
ученика 

Руководилац већа 
прави извештај о раду 
и успеху ученика 

На крају 
сваког 
квалификац. 
периода 

Руководила
ц већа 

 

Приредбе 
(Дан школе, 
Прослава 
Дана Св.Саве 
и сл.) 

Чланови већа са 
ученицима организују 
и спремају програм 
приредби 

Током 
школске 
године  
 

Сви 
чланови 
већа по 
потреби 

 

Стручно 
усавршавање - 
Семинари 

Планирање, похађање 
семинара и 
имплементирање 
стечених знања 

Планирање 
у 
септембру. 
Похађање 
током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа по 
потреби 
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Такмичења Чланови већа 
планирају школска 
такмичења, врше 
избор ученика који ће 
учествовати. 
Реализација школског 
такмичења. 
 
Извештај о свим 
нивоима такмичења. 
 
 
 

Прво 
полугодишт
е 
 
 
 
Јануар-
фебруар 
 
Током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа 
 
 
 
 
 
 
Руководила
ц већа 

 

ИОП Евидентирање 
ученика и  
подршка тиму за 
ИОП. 
 
Анализа  

Септембар 
 
Током 
школске 
године 
Јун и август 

Сви 
чланови 
већа 

 

Допунска, 
додатна и 
секције 

Идентификовање 
ученика и 
организација. 
 
Реализација 
 
Анализа и извештај 

Септембар и 
октобар 
 
 
Током 
школске 
године 
Јун 

Сви 
чланови 
већа 
 
 
 
 
Руководила
ц већа 
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4.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 
 

Руководилац: Јасмина Мијатовић 
Чланови већа: 

1.) Математика – Јасмина Мијатовић, Јелена Милојевић, Драгана Тодоровић 

2.) Информатика и рачунарство – Драгана Станисављевић 

3.) Техничко и информатичко образовање – Бобана Красић, Александар 
Јовановић 

4.) Техника и технологија- Бобана Красић, Александар Јовановић 

 
ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕСТО ИЗВРШИЛАЦ 

А
вг

ус
т 

- с
еп

те
мб

ар
 

Израда глобалног и 
оперативног плана за 
сваки предмет, 
укључујући 
корелацију са другим 
предметима 

Индивидуално за 
сваки предмет, 
договор за 
усклађивање 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Израда плана додатне 
и допунске наставе и 
секција 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Усаглашавање 
критеријума 
оцењивања 

Договор Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Израда и реализација 
иницијалног теста из 
математике 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Утврђивање 
распореда писмених и 
контролних задатака и 
тестова 

Договор  
 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
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Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Разматрање облика и 
начина корелације са 
активима од 2 – 4. 
разреда 

Договор са акт. 
разредне наставе 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Планирање 
одржавања по једног 
часа математике у 4. 
разреду 

Договор са акт. 
разредне наставе 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Прављење плана 
стручног 
усавршавања 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Прављење плана 
угледних часова 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Требовање наставних 
средстава и пратеће 
опреме за извођење 
наставе 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Избор ученика за 
допунску и додатну 
наставу и секцију 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

О
кт

об
ар

 - 
но

ве
мб

ар
 

Анализа писмених и 
контролних задатака и 
тестова 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 
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Анализа иницијалног 
теста 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа реализованог 
стручног 
усавршавања 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 
 

Анализа реализације 
редовне, додатне и 
допунске наставе и 
секција на крају првог 
класификационог 
периода 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Д
ец

ем
ба

р-
 ја

ну
ар

 

Анализа свих облика 
рада на крају 1. 
полугодишта 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа реализованог 
стручног 
усавршавања 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа 
прилагођавања 
ученика 5.разреда 
(математика) и брзина 
усвајања градива 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Ф
еб

ру
ар

 - 
ма

рт
 Организација 

школског такмичења 
Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 

Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 
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Припрема и 
организација 
међународног 
такмичења 
„Кенгур“ 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
С. Вукелић 
 

А
пр

ил
 - 

ма
ј 

Анализа реализације 
редовне, додатне и 
допунске наставе и 
секција на крају 
трећег 
класификационог 
периода 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 
 

Усаглађивање 
критеријума 
оцењивања 

Дискусија Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Избор уџбеника и 
збирки за наредну 
школску годину 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Припрема за завршни 
испит из математике 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Анализа резултата 
такмичења 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа реализованог 
стручног 
усавршавања 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 
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Ју
н 

- ј
ул

 
Израда годишњег 
извешатаја о раду 
актива и предлог 
програма за наредну 
школску годину 

Дискусија и 
договор 

Школа Руководилац 
актива  
Ј. Мијатовић 
 
 

Анализа реализације 
редовне, додатне и 
допунске наставе и 
секција на крају 
школске године 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Подела одељења и 
задужења наставника 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић, 
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 
 

Изор стручне 
литературе, часописа 
и књига 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа завршног 
испита 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Анализа реализованог 
стручног 
усавршавања 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа 
прилагођавања 
ученика 5., 6. и 7. 
разреда на 
новодобијене 
предмете 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

А
в

гу
с т Организација и 

реализација 
Договор Школа Наставници који 

су имали 
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припремне наставе за 
поправне испите и 
разредни испит 

ученике са 
недовољном 
оценом 

Заједничка припрема  
писменог и усменог 
дела поправног и 
разредног испита 
 

Договор Школа Наставници који 
су имали 
ученике са 
недовољном 
оценом и 
разредни 
старешина 

Припрема за наредну 
школску годину 

Дискусија и 
договор 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

 
 

 

4.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ 

Руководилац: Ранка Рајковић 

Чланови стручног већа: Александар Јовановић, Наташа Јановић, Љубица Дамјановић, 
Тијана Морић 

ВРЕМЕ 
(МЕСЕЦ) САРДЖАЈ РАДА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВРШИЛАЦ 
 
 
 
 
 

VIII 

- Конституисање већа и избор 
руководиоца; 

- Договор о раду стручног већа; 
 

- Глобално планирање рада за 
школску 2018/2019. 

 
- Задужење 40-то часовне радне 

недеље 

 
 
 
 
 

Договор 

 
 
 
 
 

Чланови 
стручног већа 
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IX 

- Израда и реализација иницијалног 
теста; 

- Израда плана допунске, додатне 
наставе и секција; 

- Утврђивање распореда контролних 
задатака и вежби; 

Индивидуално 
Договор 

 
Договор 

 
Договор 
Договор 

 
 
 
 

Чланови 
стручног већа 

 
 
 - Прављење плана стручног 

усавршавања; 
 

- Требовање наставних средстава и 
пратеће опреме за извођење наставе; 

  

 
 
 
 

X 

- Прављење плана угледних часова и 
посећивање истих; 

 
- Анализа иницијалног теста; 

 
- Вредновање резултата рада и 

уједначавање критеријума 
оцењивања; 

Индивидуално 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

 
 
 
 

Чланови 
стручног већа 

 

XI 
- Анализа успеха на крају првог 

тромесечја и мере за побољшање 
успеха; 

 
Анализа и 
дискусија 

 
Чланови 

стручног већа 

 
 
 

XII 

- Анализа прилагођавања ученика 
петог разреда на нови предмет 
биологију, шестог разреда на 
физику и седмог разреда на хемију и 
брзина усвајања градива; 

 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

 
 

Чланови 
стручног већа 

 

I 
- Анализа свих облика рада на крају 

првог полугодишта (колико смо 
успешни); 

 
Анализа и 
дискусија 

 
Чланови 

стручног већа 

 

II 
- Организација и спровођење 

школског такмичења из физике, 
биологије и хемије; 

 

Индивидуално 
 

Чланови 
стручног већа 
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III 

- Учешће на општинском такмичењу 
према рспореду Министарства 
просвете; 

- Периодична анализа успеха ученика 
на крају трећег класификационог 
периода; 

Индивидуално 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

 
 
 
 

Чланови 
стручног већа 

 
 

IV 

- Анализа резултата ученика 
остварених на одржаним 
такмичењима; 

 
- Организовање угледних часова; 

Индивидуално 
 

Договор 
Индивидуално 

Анализа и 
дискусија 

 
 

Чланови 
стручног већа 

 
 - Припрема за завршни испит; 

 
- Анализа реализовања стручног 

усавршавања; 
 

- Стручне посете; 

Индивидуално  

 
V 

- Анализа реализованих часова 
угледне наставе; Анализа и 

дискусија 
Чланови 

стручног већа 
 
 
 
 

VI 

- Анализа успеха ученика на крају 
другог полугодишта; 

- Анализа резултата ученика 
остварених на завршном испиту; 

- Реализација плана и програма; 

 

Анализа и 
дискусија 
Анализа и 
дискусија 

Индивидуално 

 
 
 

Чланови 
сручног већа 

 
 
 

VIII 

- Израда годишњег извештаја о раду 
актива и предлог програма за 
наредну школску годину; 

 
- Подела одељења и задужења 

наставника; 

Дискусија и 
договор 

Индивидуално 

 
 
 

Чланови 
стручног већа 
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4.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА 
 
Руководилац: Весна Кнежевић 
Чланови већа: Тања Тасић, Роналд Анжур, Марта Тодоровић 
 
 
 
Активности Начин 

реализације 
Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Опремање кабинета и фискултурне 
сале неопходним наставним 
средствима и дидактичким 
материјалом 

Усаглашавање и 
договор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сви чланови 
актива 

Утврђивање распореда часова и 
избор ученика за секције 
 

Усаглашавање и 
договор 

Сви чланови 
актива 

Планирање учешћа на 
такмичењима у оквиру система 
школског спорта 
Организација јесењег кроса 

Договарање, 
учешће у 
организацији 
 

Т.Тасић и 
Р.Анжур 

Планирање учешћа на 
такмичењима у организацији 
Пријатеља деце 

Договарање, 
учешће у 
организацији 
 

М. Тодоровић и 
В. Кнежевић 

Планирање посета значајних 
културних манифестација и 
догађаја 
 
 

Договарање, 
учешће у 
организацији 
 

М. Тодоровић и 
В. Кнежевић 

План одржавања угледних часова 
 

Kонсултације Сви чланови 
актива 

Препознавање даровитих ученика и 
планирање рада са њима 

Учешће у 
организацији 

Сви чланови 
актива  и 
психолог 

Опремање кабинета и фискултурне 
сале неопходним наставним 
средствима и дидактичким 
материјалом 

Договор Т.Тасић и 
Р.Анжур 

Организација Спортског дана у 
Пионирском граду 

Учешће у 
организацији 

Припрема и поставка тематске 
изложбе поводом  Дечије недље 
Посета Дечјем отобарском салону 
Учешће на смотри дечјег 
стваралаштва у Центру Сава  

Учешће у 
организацији 

 
 
 
 
 
 

М.Тодоровић 

Утврђивање критеријума (ФВ) и Усаглашавање и Сви чланови 
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стандарда (ЛК и МК) за 
појединачне оцене 
 

договори 
 

Октобар актива, педагог 

Утврђинање неопходног минимума 
знања и елемената за позитивну 
оцену на основу критеријума (ФВ) 
и стандарда (ЛК и МК) 
Анализа реализације наставних 
планова и програма на крају првог 
тромесечја 
 

Усаглашавање и 
договори 
 

 
 
 
Новембар 

Сви чланови 
актива, педагог 

Реализација школских спортских 
такмичења према календару 
Министарства просвете 

Учешће у 
организацији 

 
 
 
 
 
Децембар 

Т. Тасић и Р. 
Анжур 

Новогодишња продајна изложба 
ученичких радова 
 
 

Учешће у 
организацији 

М.Тодоровић 

Припрема и поставка тематске 
изложбе поводом Нове Године   

Учешће у 
организацији 

М.Тодоровић 

Анализа реализације наставних 
планова и програма на крају првог 
полугодишта 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 
 

 
 
 
 
 
 
Јануар 

Сви чланови 
актива, педагог 

Припрема и поставка тематске 
изложбе поводом Дана св. Саве  

Учешће у 
организацији 

М.Тодоровић 

Припрема и реализација приредбе 
поводом Дана св. Саве   

Учешће у 
организацији 

В. Кнежевић 

Припрема ученика за учешће на 
Смотри дечијег стваралаштва  
(Пријатељи деце) 

Учешће у 
организацији 

М.Тодоровић, 
В.Кнежевић 

Анализа реализације наставних 
планова и програма на крају трећег 
тромесечја 
 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 
 

 
 
 
Фебруар/март 

Сви чланови 
актива, педагог 
 

 
Припрема и реализација приредбе 
поводом Дана школе 

Учешће у 
организацији 

В. Кнежевић 

Припрема и поставка тематске 
изложбе поводом Дана школе 

Учешће у 
организацији 

М.Тодоровић 

Припрема и поставка тематске 
изложбе поводом Ускрса 
Учешће на ликовном конкурсу 
осликавања ускршњих јаја 
(Пријатељи деце) 

Учешће у 
организацији 

 
 
 
 
Април 

М. Тодоровић 

Ускршња продајна изложба 
ученичких радова 

Учешће у 
организацији 
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Организација пролећног кроса Учешће у 

организацији 
 
 
Мај 

Т. Тасић и Р. 
Анжур 

Припрема и учешће на 
такмичењима и ликовним 
конкурсима 

Учешће у 
организацији 

Сви чланови 
актива 

Анализа реализације наставних 
планова и програма на крају другог 
полугодишта 
 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јун 

Сви чланови 
актива, педагог 
 

Анализа успеха постигнутим на 
такмичењима и Смотри 
стваралаштва 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 
 

 
 
Сви чланови 
актива 

Врденовање нивоа и квалитета 
знања ученика, а у складу са 
критеријумима (ФВ) и стандардима 
(ЛК и МК) 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 
 

Анализа рада актива, извештај о 
раду и израда предлога програма 
рада за шк. 2018/19. год. 

Извештавање, 
анализа, 
дискусија 
 

M.Toдоровић 

Избор приручника, стручне 
литературе и књига за стручно 
усавршавање 

Усаглашавање и 
договори 
 

 
 
 
Сви чланови 
актива 

Подела одељења и задужења у 
оквиру 24 часа непосредног рада са 
ученицима 
 

Усаглашавање и 
договори 
 

Планирање стручног усавршавања 
за шк. 2019/20. год. 

Усаглашавање 
и договори 

 
 
 
 
4.8 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 
 
Руководилац: Ивана Шушњар 

Чланови стручног већа: Јелена Петковић, Верица Милосављевић, Данка 

Пештерац, Наталија Ђурђевић, Милан Цветковић, Весна Драгаш и Марина 

Вукмировић 
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Активности Начин 

реализације 

Време/ место 

реализације 

Носиоци/ 

сарадници 

Критеријум 

успеха 

1. Одржавање 

родитељских 

састанака за I 

и  II разред ПБ 

 

 Припрема 

материјала за 

одржавање 

родитељских 

састанака 

 

 Септембар /  

свечана сала I 

разред ПБ,   

учионице ПБ 

II разред 

 

- 

Наставници 

ПБ за I 

разред / 

ПП служба и 

директор,  

- Наставник 

ПБ за II 

разред 

- 1 родитељски 

састанак за I 

разред,  

- 4 родитељска 

састанка за II 

разред 

2. Набавка 

наставних 

средстава,  

материјала за 

рад и 

материјала за  

личну 

хигијену 

Избор 

потребног 

материјала 

 

Септембар / 

супермаркет, 

књижара,... 

Наставник 

ПБ/ 

родитељи 

 

Опремање 

учионица ПБ 

потребним 

материјалом 

3. Утврђивање 

укупног броја 

ученика који 

користе оброк 

у ПБ 

Анкетирање 

родитеља о 

коришћењу 

оброка у ПБ 

 

Септембар /  

учионица ПБ 

 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ  

Спискови 

ученика ПБ 

сагласни за 

оброк 

4. Радионица 

„Упознај 

Београд који 

толико 

волиш“ 

Организација и 

реализација 

радионице 

Септембар / 

Зоолошки врт 

града 

Београда 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Зоолошки врт 

града Београда 

као културно 

историјски 

споменик 

5. Дечија 

недеља 

Припрема, 

договор и 

Октобар / 

учионице ПБ, 

Наставник 

ПБ / 

Изложба 

дечијих 
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 избор садржаја 

 

свечана сала, 

школско 

двориште, 

фискултурна 

сала, хол 

наставници 

ПБ  

 

радова, 

спортска 

такмичења 

6. Тематско 

уређење 

учионица ПБ 

 

Договар о 

уређењу 

 

Октобар / 

учионица ПБ 

 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ  

 

 

Тематско 

уређење 

учионица ПБ у 

складу са 

годишњим 

добом 

7. Разно  Разговор 

 

Октобар / 

учионица 

ПБ,... 

 Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ, 

одељенски 

старешина, 

ПП служба, 

благајница, 

директор,... 

Решавање 

непланираних 

активности, 

проблема, 

ситуација,... 

8. Седница 

САПБ 

Разговор Октобар / 

учионица 

ПБ,... 

Ивана 

Шушњар / 

директор и 

сви чланови 

САПБ 

I Записник 

САПБ 

9. Радионица 

„Упознај 

Београд који 

толико 

волиш“ 

Организација и 

реализација 

радионице 

Новембар /  

Музеј науке и 

технике, 

Библиотека 

града 

Београда и 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Упознати један 

део главног 

града 
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Кнез 

Михаилова 

улица  

10. Провера 

уплате оброка 

Разговор са 

благајницом и 

родитељима 

Децембар / 

учионица, 

благајна 

Наставник 

ПБ/ 

родитељи, 

благајница 

Наплата 

оброка за прва 

четири месеца 

11.Набавка 

наставних 

средстава,  

материјала за 

рад и 

материјала за  

личну 

хигијену 

Избор 

потребног 

материјала 

 

Децембар / 

супермаркет, 

књижара,... 

Наставник 

ПБ/ 

родитељи 

 

Опремање 

учионица ПБ 

потребним 

материјалом 

12. 

Новогодишњи 

базар 

 

Припрема и 

учешће 

ученика на 

Новогодишњем 

базару 

Децембар / 

учионице ПБ, 

хол 

 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Продајна  

новогодишња 

изложба 

дечијих радова 

13. Тематско 

уређење 

учионица ПБ, 

кићење јелке 

 

Договор о 

уређењу 

Децембар / 

учионице ПБ, 

хол 

 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Тематско 

уређење 

учионица ПБ у 

складу са 

празницима 

14. Анализа 

понашања и 

рада ученика, 

сарадња са 

родитељима 

 

Разговор Децембар / 

учионице ПБ 

 

Наставник 

ПБ / 

родитељ, 

одељенски 

старешина, 

ПП 

Решити 

проблеме у 

понашању, 

раду 

ученика,... 
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служба,... 

15. Размена 

искуства са 

стручних 

усавршавања 

 

Разговор Децембар / 

зборница 

Наставник / 

наставници, 

ПП 

слижба,... 

Стално 

стручно 

усавршавање 

16. Анализа 

реализације 

планова 

 

 Разговор Јануар / 

зборница 

Ивана 

Шушњар / 

сви чланови 

САПБ 

Успешност 

реализације 

планова 

17. Разно Разговор Јануар / 

учионице ПБ, 

зборница, 

благајна,... 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ, 

одељенски 

старешина, 

ПП служба, 

благајница, 

директор,... 

Решавање 

непланираних 

активности, 

проблема, 

ситуација,... 

18. Радионица 

„Упознај 

Београд који 

толико 

волиш“ 

Организација и 

реализација 

радионице 

Јануар /  

Позориште 

„Пуж“ 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Интерактивна 

представа 

19.  II 

Седница 

САПБ 

Разговор Јануар / 

учионице 

ПБ,... 

Ивана 

Шушњар / 

директор и 

сви чланови 

САПБ 

II Записник 

САПБ 

20. Приредба 

„Отворена 

Припрема и 

учешће 

Март/ 

свечана сала 

Наставник 

IV разреда - 

Реклама школе 
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врата“, 

представљање 

школе 

будућим 

првацима и 

њиховим 

родитељима 

 

ученика у 

приредби 

 

 координатор 

/ одељенске 

старешине 

IV разреда, 

наставници 

II разреда 

ПБ,  

ПП служба и 

директор 

21. Анализа 

успеха,  

понашања и 

рада ученика 

и сарадња са 

родитељима 

 

Разговор Март / 

учионице ПБ 

 

Наставник 

ПБ / 

родитељ, 

одељенски 

старешина, 

ПП 

служба,... 

Решити 

проблеме у 

понашању и 

раду ученика 

22. Радионица 

„Упознај 

Београд који 

толико 

волиш“ 

Организација и 

реализација 

радионице 

Март /  Музеј 

илузија и 

Ташмајдански 

парк 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Упознати један 

део главног 

града 

23. Набавка 

наставних 

средстава и 

материјала за 

рад 

 

Избор 

потребног 

материјала 

 

Март / 

супермаркет, 

књижара,... 

Наставник 

ПБ/ 

родитељи 

 

Опремање 

учионица ПБ 

потребним 

материјалом 

24. Васкршњи 

сајам 

Припрема и 

учешће 

ученика на 

Васкршњем 

Април / 

учионице ПБ, 

хол 

 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Продајна 

васкршња 

изложба 

дечијих радова 
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сајму 

 

25. Тематско 

уређење 

учионица ПБ 

Договор о 

уређењу 

Април / 

учионице ПБ 

 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Тематско 

уређење 

учионица ПБ у 

складу са 

годишњим 

добом  

26. Разно Разговор Април / 

учионице ПБ, 

зборница, 

благајна,... 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ, 

одељенски 

старешина, 

ПП служба, 

благајница, 

директор,... 

Решавање 

непланираних 

активности, 

проблема, 

ситуација,... 

27.  III 

Седница 

САПБ 

Разговор Април / 

учионице 

ПБ,... 

Ивана 

Шушњар / 

директор и 

сви чланови 

САПБ 

III Записник 

САПБ 

28. Радионица 

„Упознај 

Београд који 

толико 

волиш“ 

Организација и 

реализација 

радионице 

Мај /   

Етнографски 

музеј и 

Педагошки 

музеј  

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Упознати један 

део главног 

града 

29. Набавка 

наставних 

средстава и 

материјала за 

Избор 

потребног 

материјала 

 

Мај / 

супермаркет, 

књижара,... 

Наставник 

ПБ/ 

родитељи 

 

Опремање 

учионица ПБ 

потребним 

материјалом 
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рад 

 

30. Радионица 

„Упознај 

Београд који 

толико 

волиш“ 

Организација и 

реализација 

радионице 

Јун /   

Скадарлија, 

Кућа Ђуре 

Јакшића, 

Студенски трг 

и Војни музеј  

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ 

Упознати један 

део главног 

града 

31. Приредбе 

за крај 

школске 

године 

 

Припрема и 

учешће 

ученика у 

приредби 

 

Мај – јун / 

свечана сала 

Наставник 

ПБ 

Приказ 

целокупног 

једногодишњег 

рада ПБ 

32. Размена 

искустава са 

стручног 

усавршавања 

Разговор Јун / зборница Наставник / 

наставници, 

ПП 

служба,... 

Стално 

стручно 

усавршавање 

33. Провера 

уплате оброка 

у току другог 

полугодишта 

 

Разговор са 

благајницом и 

родитељима 

Јун / 

учионица ПБ, 

благајна 

Наставник 

ПБ/ 

родитељи, 

благајница 

Наплата свих  

оброка за 

школску 

2019/2020. 

34. Анализа 

успеха,  

понашања и 

рада ученика 

и сарадња са 

родитељима 

 

Разговор Јун / 

учионице ПБ 

 

Наставник 

ПБ / 

родитељ, 

одељенски 

старешина, 

ПП 

служба,... 

Успех ученика 

на крају 

школске 

године 

35. Анализа 

реализације 

Разговор Јун / зборница Ивана 

Шушњар / 

Успешност 

реализације 
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планова 

 

сви чланови 

САПБ 

планова 

36. Писање 

извештаја о 

раду 

продуженог 

боравка 

Разговор и 

писање 

извештаја 

 

Јун /  

учионица ПБ, 

зборница 

Ивана 

Шушњар/ 

сви чланови 

САПБ 

Извештај о 

раду ПБ 

37. Израда 

годишњег 

плана рада за I 

и II разред ПБ 

за школску 

2019/2020. 

 

Разговор и 

писање 

планова  

Јун /  

учионица ПБ, 

зборница 

Ивана 

Шушњар/ 

сви чланови 

САПБ, ПП 

служба,... 

Годишњи план 

рада за I и II 

разред ПБ за 

школску 

2019/2020. 

38. Разно Разговор Јун / 

учионице ПБ, 

зборница, 

благајна,... 

Наставник 

ПБ / 

наставници 

ПБ, 

одељенски 

старешина, 

ПП служба, 

благајница, 

директор,... 

Решавање 

непланираних 

активности, 

проблема, 

ситуација,... 

39.  IV 

Седница 

САПБ 

31. Разговор 31. Јун / 

учионице 

ПБ,... 

31. Ивана 

Шушњар / 

директор и 

сви чланови 

САПБ 

31. IV 

Записник 

САПБ 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 
 

ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

ЦИЉ 

 

Продужени боравак у ОШ „Радоје Домановић“ отворен је 2006/07. године као резултат 

потребе за збрињавање деце  након завршене наставе и бављење њима на осмишљен 

васпитно-образовни начин.  

 

ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

• Организован васпитно-образовни рад којим се осмишљава слободно време 

ученика.  

• Пружање индивидуалне помоћи деци у изради домаћих задатака и учењу.  

• Организација исхране ученика у току боравка и подстицање културних навика у 

вези са хигијеном и исхраном. 

• Сарадња са редовном наставом кроз осмишљавање и реализацију различитих 

активности.   

• Планско учествовање у Програму рада школе.  

• Припрема приредби и изложби. 

• Радионица „Упознај Београд који толико волиш“, васпитно-образовни програм за 

ваншколско учење. 

• Учествовање у хуманитарним акцијама. 

• Развијање еколошке свести (рециклажа). 

 

УСЛОВИ ЗА РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Учионице су опремљене дидактичким материјалом. Боравку је за извођење слободних 

активности на располагању свечана сала и школско двориште. 

Учионице садрже: 

• приручну библиотеку 

• кутак за ликовне и музичке активности 
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• медијатеку. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА (Режим рада продуженог боравка) 

 

Радно време учитеља  

• у првој смени боравка: од 7.00 до одласка на наставу,  

• у другој смени: после часова редовне наставе према распореду часова одељенског 

старешине до 18.00. 

 

Дневни ритам продуженог боравка 

 

Пре подне 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ ПО ДАНИМА 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

7:00 - 8:00 Окупљање 

ученика, 

слободно време 

Окупљање 

ученика, 

слободно време 

Окупљање 

ученика, 

слободно време 

Окупљање 

ученика, 

слободно време 

Окупљање 

ученика, 

слободно време 

8:00 - 8:30 доручак доручак доручак доручак доручак 

8:30 - 9:15 Ликовна 

радионица 

Радионица 

„Оловка пише 

срцем“ 

Радионица „Мали 

истраживачи“ 

Са децом око 

света 

Музичка 

радионица 

9:20 - 10:05 Понављање 

градива 

Понављање 

градива 

Понављање 

градива 

Понављање 

градива 

Понављање 

градива 

10:05 - 

10:25 

Велики одмор Велики одмор Велики одмор Велики одмор Велики одмор 

10:30 - 

11:15 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

11:20 - до 

одласка на 

наству 

Ручак, слободно 

време, 

припремање и 

одлазак на 

наставу 

Ручак, слободно 

време, 

припремање и 

одлазак на 

наставу 

Ручак, слободно 

време, 

припремање и 

одлазак на 

наставу 

Ручак, слободно 

време, 

припремање и 

одлазак на 

наставу 

Ручак, слободно 

време, 

припремање и 

одлазак на 

наставу 
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После подне 

 

Обавезе учитеља продуженог боравка 

 

  Учитељ у продуженом боравку има следеће обавезе: 

1. Да редовно планира годишњи и месечни програм рада слободних активности (у 

сарадњи са ПП службом и разредним већем I или II разреда). 

2. Да организује слободне активности за ученике у боравку по заинтересованости и 

васпитној функцији. 

3. Да у сарадњи са одељенским старешинама организује израду домаћег задатка и 

увежбавање за самосталан рад ученика. 

4. Да васпитним и образовним активностима и сарадњом са одељенским старешинама, 

родитељима и ППС подстиче и контролише индивидуални развој ученика. 

5. Да води редовну евиденцију о ученицима у боравку 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ ПО ДАНИМА 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

После 

часова 

редовне 

наставе 

Ручак, слободно 

време 

Ручак, слободно 

време 

Ручак, слободно 

време 

Ручак, слободно 

време 

Ручак, слободно 

време 

13:10 - 

14:15 

Ручак Ручак Ручак Ручак Ручак 

14:20 - 

15:05 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

Рад домаћег 

задатка 

15:05 - 

15:20 

Велики одмор Велики одмор Велики одмор Велики одмор Велики одмор 

15:25 - 

16:10 

Ликовна 

радионица 

Радионица 

„Оловка пише 

срцем“ 

Радионица „Мали 

истраживачи“ 

Са децом око 

света 

Музичка 

радионица 

16:15 - 

17:00 

Часови учења Часови учења Часови учења Часови учења Часови учења 

17:05 - 

18:00  

Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време 
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6. Да води уредну и редовну евиденцију о доласцима ученика у боравак и измирење 

финансијских обавеза родитеља за трошкове исхране. 

7. Да равноправно учествује у раду разредних већа у разматрању успешности ученика у 

васпитно образовном процесу. 

8. Да посебним облицима сарадње са ПП службом и разредним старешинама отклања 

потешкоће настале у раду боравка и адаптацији ученика на исти. 

9. Да подстиче и контролише рад ученика.  

 

Педагошка документација коју води учитељ продуженог боравка: 

- годишњи и месечни план рада,  

- дневник рада, 

- евиденцију о доласку  ученика у продужени боравак, 

- евиденцију родитељских уплата трошкова боравка, 

- евиденцију сарадње са родитељима, 

- евиденцију основних података и запажања о напредовању сваког ученика као и о 

њиховим активностима. 

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

РАЗРЕД: ПРВИ 

 

ЦИЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Циљ продуженог боравка је да време које дете проводи у школи пре или после наставе 

буде прилагођено потребама ученика кроз реализацију следећих активности: рад домаћег 

задатка, друштвене и спортске игре и креативне радионице. 

 

ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

1. Социјализација и интеграција ученика у хетерогеној групи. 

2. Стицање хигијенских, здравствених, културних и естетских вредности 

неопходних за свакодневни живот. 

3. Увођење ученика у методе и технике учења. 

4. Подстицање самосталности у раду. 

5. Подстицање дечје креативности. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Активности планиране за остваривање са ученицима у продуженом боравку подразумевају 

тимски рад тј.рад у пару или у групама. Само неке теме захтевају индивидуални рад. 

Индивидуални рад се најчешће примењује у изради домаћих задатака и у раду са децом са 

посебним потребама. Кроз дијалог,игру, извођењем експеримената, решавањем проблема  

путем открића, гледањем и коментарисањем едукативних дечијих , научних и културних 

садржаја, цртањем, музиком и покретом подстиче се целовит развој личности. 

 
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК - АКТИВНОСТИ  
(КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ) 

ПРВИ РАЗРЕД 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА ПРВИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛН
И 
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1. ЦРТАЊ
Е И 
СЛИКА
ЊЕ 

3 - Приказивање 
односа  
предмета и 
бића у 
непосредном 
окружењу. 

- Развијање 
стваралачког и 
уметничког 
мишљења 
ученика. 

 

- Препознавање 
облика, односа 
међу њима и 
њихово 
ликовно 
представљање 
линијама и 
бојама. 

 
 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, 
лепоту и 
креативност. 

- Формирање 
навика за 
посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање 
смисла за лепо, 
прецизно, 
тачно уредно, 
одговорно. 

- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Уочавање 
предмета и бића 
у околини у 
односу на себе. 

- Уочавање 
сличности (по 
облику, боји...) и 
приказивање 
односа међу 
предметима и 
бићима линијом 
и бојом. 

- Способност 
комбиновања 
различитих 
фигура у нову. 
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2. ВАЈАЊЕ 4 - Развијање 
стваралачког 
мишљења. 

- Оспособљавањ
е ученика да од 
различитих 
материјала 
обликују 
употребљиве 
предмете. 

- Развијање 
моторике код 
ученика. 

- Израда 
прeдмета од 
различитих 
материјала 
(пластелин, 
глина, тесто...). 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, 
лепоту и 
креативност. 

- Формирање 
навика за 
посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање 
смисла за лепо, 
прецизно, 
тачно уредно, 
одговорно. 

- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Уочавање да 
одређени 
материјали могу 
да се обликују. 

- Вајање 
најједноставнији
х облика. 

- Вајање сложених 
облика 
комбиновањем. 

3. КОЛАЖ 14 - Развијање 
моторичких 
способности. 

- Оспособљавањ
е ученика да 
комбинацијом 
различитих 
материјала 
добију нове 
форме. 

- Прављење 
различитих 
дводимензион
алних и 
тродимензиона
лних форми од 
различитих 
материјала 
(креп папир, 
колаж папир, 
вуница,гипс,  
тканина...). 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, 
лепоту и 
креативност, 
Формирање 
навика за 
посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање 
смисла за лепо, 
прецизно, 
тачно уредно, 
одговорно. 

- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Лепљење 
унапред 
припремљених 
облика. 

- Сечење и 
лепљење 
унапред 
припремљених 
облика. 

- Самостална 
израда радова 
колажирањем. 

4. ЛИВЕЊ
Е 

5 - Развијање 
способности 
код ученика да 
сами направе 
играчку. 

- Развијање 

- Прављење 
играчке 
употребом 
различитих 
материјала. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, 
лепоту и 
креативност. 

- Цртање омиљене 
играчке. 

- Прављење 
играчке уз помоћ 
наставника. 

- Самостално 
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маште, 
прецизности 
код ученика. 

 

 - Формирање 
навика за 
посету 
изложбама и 
галеријама.  

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање 
смисла за лепо, 
прецизно, 
тачно уредно, 
одговорно. 

- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

прављење 
играчке. 

5. ГОДИШ
ЊА 
ДОБА 

4 - Оспособљавањ
е ученика да 
самостално 
уоче промене у 
природи током 
године и да их 
ликовно 
прикажу. 

 

- Приказивање 
обележја  за 
свако годишње 
доба. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, 
лепоту и 
креативност, 
Формирање 
навика за 
посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање 
смисла за лепо, 
прецизно, 
тачно уредно, 
одговорно. 

- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Цртање 
основних одлика 
годишњих доба. 

- Сликање уз 
помоћ 
наставника. 

- Самостално 
стваралачко 
представљање 
годишњих доба. 

6. ПРАЗНИ
ЦИ 

6 - Развијање 
осећаја за 
естетику. 

- Усвајање 
знања о 
датумима и 
догађајима 
који се 
обележавају 
широм света. 

- Неговање 

- Усвајање 
знања о 
значајним 
датумима и 
догађајима. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, 
лепоту и 
креативност. 

- Формирање 
навика за 
посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Цртање и бојење. 
- Развијање осећаја 
за естетику. 

- Стицање знања о 
значају празника. 

- Упознавање 
обичаја. 

- Неговање 
традиције и 
културе. 

 



 143 

српске културе 
и традиције. 

 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање 
смисла за лепо, 
прецизно, 
тачно уредно, 
одговорно. 

- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Стицање 
навике 
обележавања 
значајних 
датума. 

 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ ПРВИ 36 1 
 

ТЕМА 

БРОЈ 
ЧАСОВА 

ПО 
ТЕМИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНА
ЛНИ 

1. КУЛТУРА 
ИЗРАЖАВАЊ
А 

14 - Оспособљавање 
за  правилно 
писмено и 
усмено 
изражавање. 

- Богаћење 
речника, 
развијање 
комуникацијски
х вештина. 

- Усвајање знања 
о правописним 
и граматичким 
правилима 
српског језика. 

- 
Оспособљавањ
е за правилни 
усмену и псану  
комуникацију.  

- Неговање 
љубави према 
матерњем 
језику. 

- Развијање 
правилне 
комуникације. 

2. МОЗГАЛИЦЕ 4 - Подстицање 
маште, 
размишљање 
"корак унапред". 

- 
Оспособљавањ
е да се стечена 
знања користе 
у новим 
ситуацијама 
како би дошли 
до решења. 

- Буђење 
интересовања 
за решавање 
дечје 
енигматике. 

- Развој 
практичног 
мишљења и 
логике. 

3. БАСНЕ И 
БАЈКЕ 

4 - Упућивање 
ученика да 
читају, посећују 
библиотеку, 
развијање 
љубави према 

- 
Оспособљавањ
е ученика да 
разликују врсте 
књижевних 
садржаја. 

- Критички 
приступ 
тумачењу 
књижевних 
ликова и 
њихових 

- Развој 
критичког 
мишљења и 
самостално 
тумачење 
поступака 
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књизи. 
- Уочавање 

карактеристика 
јунака и 
њихових 
поступака, 
развијање 
критичког 
мишљења. 

 поступака. књижевних 
ликова. 

4. КАКО РАСТЕ 
ПАМЕТ 

4 - Подстицање 
критичког 
мишљења, 
логичког 
размишљања, 
визуелизације. 

- 
Оспособљавањ
е ученика да 
стечена знања 
користе у 
новим 
ситуацијама. 

- Схватање 
значаја и 
значења прича 
као и њихова 
примена у 
свакодневним 
животним 
ситуацијама. 

- Развој 
критичког 
мишљења 
ученика, 
примена 
стечених знања. 

5. ЈЕЗИЧКЕ 
ИГРЕ 

6 - Развијање 
логичког 
мишљења. 

 
 

- 
Оспособљавањ
е ученика за 
формирање 
речи и 
реченица. 

- Богаћење 
речника.  

- Неговање 
домишљатости
. 

- Мисаони и 
вербални 
развој ученика. 

6. СЛОВО, РЕЧ, 
РЕЧЕНИЦА 

4 - Оспособљавање 
за правилно 
артикулисање 
гласова српског 
језика. 

- Оспособљавање 
за постепено 
учење читања. 

- Оспособљавање 
за постепено 
учење писања. 

- Развијање 
комуникационих 
способности. 

- 
Оспособљавањ
е ученика да 
стечена знања 
користе у 
пракси. 

 

- Правилно 
изговарање и 
писање и 
неговање 
љубави према 
матерњем 
језику. 

- Писање и 
читање како 
штампаних, 
тако и писаних 
слова 
ћирилице. 

 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ ПРВИ 36 1 
 

ТЕМА 

БРОЈ 
ЧАСОВА 

ПО 
ТЕМИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1. ШКОЛА 4 - Упознавање 
ученика са 
правилима 

- Оспособљавање 
ученика да чувају, 
пазе школску 

- Неговање 
културе 
понашања у 

- Уочавање и 
поштовање друга, 
туђег времена, 
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понашања у 
школи. 
 

имовину. 
 
 

учионици, 
школском 
дворишту, 
тоалету,...   
- Развијање 
смисла за лепо, 
одговорно. 
- Развијање 
осећаја односа 
међу људима, 
другарима. 

предмета.  
- Оспособљавање за 
коришћење 4 
чаробне речи: 
извини, 
изволи,хвала,молим.  
 

2. САОБРАЋАЈ 3 - Упознавање 
ученика са 
значајем 
поштовања 
саобраћајних 
прописа и 
правилима 
понашања у 
саобраћају. 

- Оспособљавање 
ученика да 
распознају 
саобраћајне знаке, 
самостално 
прелазе улицу, 
поштују 
саобраћајне 
прописе и 
правила. 

- Развијање 
културе 
понашања у 
саобраћају. 
- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Уочавање 
саобраћајних 
знакова на путу од 
куће до школе. 

3.  МАЛА 
ШКОЛА 
БОН-ТОНА 

 

8 - Упознавање 
ученика са 
правима и 
обавезама у 
школи, лепим 
понашањем. 

- Оспособљавање 
ученика да 
користе лепе 
речи, да не буду 
тужибабе и 
егоисти. 

- Неговање лепог 
понашања. 
- Развијање 
смисла за лепо, 
уредно, 
одговорно. 
- Изградити 
позитивне 
особине 
личности. 
- Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Развиjaње 
способности 
прилагођавања 
новој средини и 
новим условима. 
- Развити 
способност слушања 
друга, прихватања 
критике и туђег 
мишљења. 

4. ПОРОДИЦА 2 - Упознавање 
ученика са 
правилима 
понашања у 
кући и 
његовим 
обавезама. 
 

- Оспособљавање 
ученика да 
учествују у 
кућним 
пословима, да се 
пристојно 
понашају ван куће 
као и за столом. 

- Неговање и 
развијање 
културе 
понашања у кући 
као и ван ње. 
- Развијање 
смисла за лепо, 
уредно, 
одговорно. 
-Развијање 
осећаја односа 
међу људима. 

- Развиjaње 
способности 
одговорног 
понашања. 

5. ПРИРОДА 5 - Упознавање 
ученика са 

- Утврђивање 
знања о  биљним 

- Развијање 
љубави према 

- Развијање 
еколошке свести. 
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биљним и 
животињским 
светом своје 
околине. 

и животињским 
заједницама свога 
краја . 

природи и 
очувању животне 
средине. 

6. ЗАНИМАЊА 7 - Упознавање 
ученика са 
различитим 
занимањима 
људи. 
 

- 
Утврђивањезнања 
о  одређеним 
занимањима. 

- Развијање 
осећаја за 
различита 
занимања, 
интересовања. 
 

- Неговање старих 
занимања. 

7.  ЖИВИ 
ЗДРАВО - 
ЧУВАЈ 
СВОЈЕ 
ТЕЛО 

7 - Упознавање 
ученика са 
деловима 
тела и 
правилним 
начином 
живота. 

- Утврђивање 
знања о деловима 
тела, органима, 
болестима 
прљавих руку, 
хигијени. 

- Развијање 
позитивних 
навика: прање 
руку, зуба, 
купање,чешљање, 
умивање, 
правилним 
начином 
исхране,... 

- Развиjaње 
способности 
уочавања и 
препознавања 
болести, дроге и 
пружања прве 
помоћи. 

 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА 

СА ДЕЦОМ ОКО СВЕТА ПРВИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ  

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВН
И ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛН

И 
1. ЕВРОПА  

 
 
 
 
 
 

16 

-Упознавање 
народа, 
култура и 
обичаја 
земаља 
Европе. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости
. 
- 
Проширивањ
е постојећих 
знања кроз 
различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 

- Стицање 
знања о 
европским 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивос
ти у вези са 
одређено 
државом и 
народом 
који у њој 
живи. 

- 
Проширивање 
видика и 
стварање 
сопственог 
погледа на 
свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултура
лности. 
- Неговање 
културе 
читања. 

- Подстицање деце 
и неговање љубави 
за истраживањем и 
сазнавањем света 
који их окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих извора 
информација и 
самостално 
трагање за новим 
сазнањима. 
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толерантног 
духа код 
деце. 
 

2. АФРИКА  
 
 
 
2 

-Упознавање 
народа, 
култура и 
обичаја 
земаља 
Африке. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости
. 
- 
Проширивањ
е постојећих 
знања кроз 
различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног 
духа код 
деце. 
 

- Стицање 
знања о 
афричким 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивос
ти у вези са 
одређено 
државом и 
народом 
који у њој 
живи. 

- 
Проширивање 
видика и 
стварање 
сопственог 
погледа на 
свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултура
лности. 
- Неговање 
културе 
читања. 

- Подстицање деце 
и неговање љубави 
за истраживањем и 
сазнавањем света 
који их окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих извора 
информација и 
самостално 
трагање за новим 
сазнањима. 

3. АЗИЈА  
 
 
 

10 

-Упознавање 
народа, 
култура и 
обичаја 
земаља 
Азије. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости
. 
- 
Проширивањ
е постојећих 
знања кроз 
различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног 
духа код 
деце. 

- Стицање 
знања о 
азијским 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивос
ти у вези са 
одређено 
државом и 
народом 
који у њој 
живи. 

- 
Проширивање 
видика и 
стварање 
сопственог 
погледа на 
свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултура
лности. 
- Неговање 
културе 
читања. 

- Подстицање деце 
и неговање љубави 
за истраживањем и 
сазнавањем света 
који их окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих извора 
информација и 
самостално 
трагање за новим 
сазнањима. 
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4. ЈУЖНА АМЕРИКА  

 
 
 
 
2 

-Упознавање 
народа, 
култура и 
обичаја 
земаља 
Јужне 
Америке. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости
. 
- 
Проширивањ
е постојећих 
знања кроз 
различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног 
духа код 
деце. 
 

- Стицање 
знања о 
јужноамерич
ким 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивос
ти у вези са 
одређено 
државом и 
народом 
који у њој 
живи. 

- 
Проширивање 
видика и 
стварање 
сопственог 
погледа на 
свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултура
лности. 
- Неговање 
културе 
читања. 

- Подстицање деце 
и неговање љубави 
за истраживањем и 
сазнавањем света 
који их окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих извора 
информација и 
самостално 
трагање за новим 
сазнањима. 

5. СЕВЕРНА АМЕРИКА  
 
 
 
4 

-Упознавање 
народа, 
култура и 
обичаја 
земаља 
Северне 
Америке. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости
. 
- 
Проширивањ
е постојећих 
знања кроз 
различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног 
духа код 
деце. 
 

- Стицање 
знања о 
северноамер
ичким 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивос
ти у вези са 
одређено 
државом и 
народом 
који у њој 
живи. 

- 
Проширивање 
видика и 
стварање 
сопственог 
погледа на 
свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултура
лности. 
- Неговање 
културе 
читања. 

- Подстицање деце 
и неговање љубави 
за истраживањем и 
сазнавањем света 
који их окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих извора 
информација и 
самостално 
трагање за новим 
сазнањима. 
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6. АУСТРАЛИЈА  
 
 
 
 
2 

-Упознавање 
народа, 
култура и 
обичаја 
Аустралије. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости
. 
- 
Проширивањ
е постојећих 
знања кроз 
различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног 
духа код 
деце. 

- Стицање 
знања о 
Аустралији, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивос
ти у вези са 
одређено 
државом и 
народом 
који у њој 
живи. 

- 
Проширивање 
видика и 
стварање 
сопственог 
погледа на 
свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултура
лности. 
- Неговање 
културе 
читања. 

- Подстицање деце 
и неговање љубави 
за истраживањем и 
сазнавањем света 
који их окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих извора 
информација и 
самостално 
трагање за новим 
сазнањима. 

 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА ПРВИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ  

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛН
И 

1.  ПЕВАЊЕ 
ДЕЧИЈИХ 
ПЕСАМА 

 
 

15 

- Оспособљава
ње ученика за 
извођење  

     музичких 
дела 

  

- Упознавање и 
извођење  
уметничких 
композиција 
различитог 
садржаја и 
карактера. 

- Стварање 
звучних 
наслага. 

- Ученици треба 
да упознају 
дечје инстру-
менте и начи-
не свирања на 
њима (штапи-
ћи, бубањ, 
звечке, три-
јангл, чинеле, 

- Развијање 
способности за 
доживљавање 
музике и 
музичких 
појава кроз 
учење дечјих 
песама. 

 
 

- Оспособљавање 
ученика за 
извођење 
музичких дела. 

- Ученици треба 
да на основу 
искуства у из-
вођењу музике 
препознају зву-
ке које ствара 
глас (говор-пе-
вање), степене 
јачине звука 
(гласно-тихо), 
различита тем-
па (брз-спор), 
трајање (кра-
так-дуг). 
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даире). 
 

2.  
МУЗИЧКЕ 
ИГРЕ 

 
 
 
5 

- Оспособљава
ње ученика за 
извођење  

     (певање и 
играње) 
музичких 
игара. 

- Упознавање 
ученика са 
музичким 
играма. 

- Оспособљава
ње ученика за 
извођење 
музичких 
игара. 

- Поштовање 
правила игара. 

 

- Оспособљавање 
ученика да 
синхронизују 
игру и певање. 

- Ученици треба 
да препознају 
мелодије 
слушаних 
композиција у 
музичким 
квизовима, и 
учених песама. 

3.  
БРОЈАЛИ
ЦЕ 

 
 
6 

- Развијање 
осећаја за 
дводелни, 
троделни и 
четвороделни  
ритам. 

  

- Упознавање 
ученика са 
бројалицама и 
могућностима 
примене 
бројалица у 
разним 
играма. 

- Развијање 
осећаја за 
ритам уз 
певање 
песме,пљескањ
ем, 
пуцкетањем... 

- Оспособљавање 
ученика да 
препознају 
дводелни, 
троделни и 
четвороделни  
ритам. 

- Вежбање 
дикције и 
артикулације. 

- Извођење 
ритма уз 
изговарање 
бројалица, 
пљескањем, 
пуцкетањем... 

4.  
СЛУШАЊ
Е 
МУЗИКЕ 

 
 
4 

- Развијање 
слушне пажње. 

  

- Упознавање 
ученика са 
разним 
инструментим
а. 

- Упознавање 
ученика са 
вредним 
уметничким 
делима(компо
зицијама). 

- Препознавање 
боје тона 
разних извора 
звука. 

- Стицање 
навике 
слушања 
музике, 
подстицање 
доживљаја и 

- Формирање 
музичког 
укуса. 

- Развијање 
љубави према 
музици. 

- Развијање 
осећаја за 
лепо. 

- Развијање 
способности за 
доживљавање 
музике и 
музичких 
појава кроз 
слушање 
одабраних 
композиција. 

 

- Ученици треба 
да науче да 
препознају 
инструменте по 
изгледу и по 
звуку. 

- Ученици треба 
да препознају, 
након више 
слушања, о 
којој се 
композицији 
ради. 
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оспособљавањ
а за 
разумевање 
музичких 
порука. 

5.  
КОРЕОГР
АФИЈА 

5 - Развијање 
осећаја за 
покрет и 
ритам. 

- Оспособљава
ње ученика за 
изражавање 
музике 
покретом. 

- Развијање и 
неговање 
способности за 
доживљавање 
музике. 

- Изражавање 
покретом. 

- Оспособљавање 
ученика да 
синхронизују 
музику и 
покрет. 

- Препознавање 
ритма. 

 
 

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

 

 

ЦИЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Циљ продуженок боравка је да време које дете проводи у школи пре или после наставе 

буде прилагођено поребама ученика кроз реализацију следећих активности: рад домаћег 

задатка, друштвене и спортске игре и креативне радионице . 

 

ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

1. Социјализација и интеграција ученика у хетерогеној групи. 

2. Стицање хигијенских, здравствених, културних и естетских вредности неопходних 

за свакодневни живот. 

3. Увођење ученика у методе и технике учења. 

4. Подстицање самосталности у раду. 

5. Подстицање дечје креативности.  

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Активности планиране за остваривање са ученицима у продуженом боравку подразумевају 

тимски рад тј.рад у пару или у групама. Само неке теме захтевају индивидуални рад. 

Индивидуални рад се најчешће примењује у изради домаћих задатака и у раду са децом са 
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посебним потребама. Кроз дијалог,игру, извођењем експеримената, решавањем проблема  

путем открића, гледањем и коментарисањем едукативних дечијих , научних и културних 

садржаја, цртањем, музиком и покретом подстиче се целовит развој личности. 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК - АКТИВНОСТИ  
(КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ) 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА ДРУГИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИО
НАЛНИ 

1. ГОДИ
ШЊА 
ДОБА 

5 - Оспособљавање 
ученика да 
самостално уоче 
промене у 
природи током 
године и да их 
ликовно 
прикажу. 

- Приказивање 
пејзажа за 
свако годишње 
доба. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност. 

- Формирање 
навика за посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање смисла 
за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

- Цртање 
основних 
одлика 
годишњих 
доба. 

- Сликање уз 
помоћ 
наставника. 

- Самостално 
стваралачко 
представља
ње 
годишњих 
доба. 

2. ПРАВ
ЉЕЊ
Е 
МАС
КИ 

3 - Оспособљавање 
ученика да 
комбиновањем 
различитих 
материјала 
направе 
различите маске. 

- Развијање 
стваралачког 
мишљења. 

- Прављење 
маски које се 
могу 
употребити. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност, 
Формирање 
навика за посету 
изложбама и 
галеријама.  

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање смисла 
за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Прављење 
маски уз 
помоћ 
наставника. 

- Самостално 
прављење 
маски и 
њихово 
украшавање
. 

- Израда 
маски за 
представе и 
приредбе. 
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- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

3. ЦРТА
ЊЕ И 
СЛИК
АЊЕ 

4 - Приказивање 
односа  
предмета и бића 
у непосредном 
окружењу. 

- -Развијање 
стваралачког и 
уметничког 
мишљења 
ученика. 

- Препознавање 
облика, односа 
међу њима и 
њихово 
ликовно 
представљање 
линијама и 
бојама. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност, 
Формирање 
навика за посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање смисла 
за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

- Уочавање 
предмета и 
бића у 
околини у 
односу на 
себе. 

- Уочавање 
сличности 
(по облику, 
боји...) и 
приказивањ
е односа 
међу 
предметима 
и бићима 
линијом и 
бојом. 

- Способност 
комбинова
ња 
различитих 
фигура у 
нову. 

4. ВАЈА
ЊЕ 

4 - Развијање 
стваралачког 
мишљења. 

- Оспособљавање 
ученика да од 
различитих 
материјала 
обликују 
употребљиве 
предмете. 

- Развијање 
моторике код 
ученика. 

- Израда прдмета 
од различитих 
материјала 
(пластелин, 
глина, тесто...). 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност. 

- Формирање 
навика за посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање смисла 
за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

- Уочавање 
да одређени 
материјали 
могу да се 
обликују. 

- Вајање 
најједностав
нијих 
облика.  

- Вајање 
сложених 
облика 
комбинова
њем. 

5. ЛИВЕ
ЊЕ 

5 - Развијање 
стваралачког 
мишљења. 

- Оспособљавање 
ученика да од 
различитих 
материјала 

- Израда прдмета 
од различитих 
материјала 
(пластелин, 
глина, тесто...). 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност. 

- Формирање 
навика за посету 
изложбама и 

- Уочавање 
да одређени 
материјали 
могу да се 
обликују. 

- Вајање 
најједностав
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обликују 
употребљиве 
предмете. 

- Развијање 
моторике код 
ученика. 

галеријама. 
- Љубав према 

уметности. 
- Развијање смисла 

за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

нијих 
облика.  

- Вајање 
сложених 
облика 
комбинова
њем. 

6. КОЛА
Ж 

5 - Развијање 
моторичких 
способности. 

- Оспособљавање 
ученика да 
комбинацијом 
различитих 
материјала 
добију нове 
форме. 

- Прављење 
различитих 
дводимензиона
лних и 
тродимензиона
лних форми од 
различитих 
материјала 
(креп папир, 
колаж папир, 
вуница, 
тканина...). 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност, 
Формирање 
навика за посету 
изложбама и 
галеријама.  

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање смисла 
за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

- Лепљење 
унапред 
припремље
них облика. 

- Сечење и 
лепљење 
унапред 
припремље
них облика. 

- Самостална 
израда 
радова 
колажирање
м. 

7.  
ДАТУ
МИ И 
ПРАЗ
НИЦ
И 

10 - Усвајање знања 
о датумима и 
догађајима који 
се обележавају 
широм света. 

- Неговање српске 
културе и 
традиције. 

 

- Усвајање знања 
о значајним 
датумима и 
догађајима. 

- Подстицање 
интереса за 
естетику, лепоту 
и креативност. 

- Формирање 
навика за посету 
изложбама и 
галеријама. 

- Љубав према 
уметности. 

- Развијање смисла 
за лепо, 
прецизно, тачно 
уредно, 
одговорно. 

- Развијање осећаја 
односа међу 
људима. 

- Стицање навике 
обележавања 
значајних датума. 

- Цртање и 
бојење. 
- Развијање 
осећаја за 
естетику. 
- Стицање 
знања о 
значају 
празника. 
- Упознавање 
обичаја. 
- Неговање 
традиције и 
културе. 
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ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА 

ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ ДРУГИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВН
И ВАСПИТНИ ФУНКЦИОН

АЛНИ 
1.  ЗНАЧАЈНИ 

ДАТУМИ 
6 - Усвајање 

знања о 
датумима и 
догађајима 
који се 
обележавају 
широм света. 

- Усвајање 
знања о 
значајним 
датумима и 
догађајима. 

- Стицање 
навике 
обележавања 
значајних 
датума. 

- Развијање 
осећаја 
одговорност
и о 
практичност
и. 

2. ПОЗОРИШТАОНИЦ
А 

6 - Упознавање 
са 
карактеристик
ама драмског 
текста. 

- 
Оспособљава
ње ученика 
за 
запамћивање 
текста и 
његову 
интерпретаци
ју. 

- Неговање 
љубави према 
позоришту. 

- 
Оспособљава
ње за 
изражајно 
извођење 
драмског 
текст. 

3.  ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ 5 - Развијање 
логичког 
мишљења. 

- 
Оспособљава
ње ученика 
за 
формирање 
речи и 
реченица. 

- Богаћење 
речника.  
- Неговање 
домишљатости
. 

- Мисаони и 
вербални 
развој 
ученика. 

4.  ЗНАКОВИ ПОРЕД 
ПУТА 

4 - Тумачење и 
прочитаних 
текстова и 
поучних 
прича. 
 

- 
Оспособљава
ње ученика 
да стечена 
знања 
користе у 
новим 
ситуацијама. 

- Подстицање 
критичког 
мишљења и 
логичког 
размишљања. 

- 
Подстицање 
да се 
слободно 
искаже 
мишљење 
при 
тумачењу 
ликова и 
њихових 
поступака. 

5.  МОЗГАЛИЦЕ 6 - Подстицање 
маште, 
размишљање 
"корак 
унапред". 

- 
Оспособљава
ње да се 
стечена 
знања 
користе у 
новим 
ситуацијама 

- Буђење 
интересовања 
за решавање 
дечје 
енигматике. 

- Развој 
практичног 
мишљења и 
логике. 
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како би 
дошли до 
решења. 

6.  КАКО РАСТЕ 
ПАМЕТ 

5 - Подстицање 
критичког 
мишљења и 
логичког 
размишљања. 

- 
Оспособљава
ње ученика 
да стечена 
знања 
користе у 
новим 
ситуацијама. 

- Схватање 
значаја и 
значења 
пословица као 
и њихова 
примена у 
свакодневним 
животним 
ситуацијама. 

- Развој 
критичког 
мишљења 
ученика. 

 
      

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ ДРУГИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВН
И ВАСПИТНИ ФУНКЦИО

НАЛНИ 
1. САОБРАЋАЈ 3 - Упознавање 

ученика са 
значајем 
поштовања 
саобраћајни
х прописа и 
правилима 
понашања у 
саобраћају. 

- Оспособља
вање 
ученика да 
распознају 
саобраћајне 
знаке, 
самостално 
прелазе 
улицу, 
поштују 
саобраћајне 
прописе и 
правила. 

- Развијање 
културе 
понашања у 
саобраћају. 

- Развијање 
осећаја 
односа међу 
људима. 

- Уочавање 
саобраћај
них 
знакова 
на путу 
од куће 
до школе. 

2. ВЕЛИКА ШКОЛА 
БОН – ТОН-а 

8 - Упознавање 
ученика о 
основним 
правилима 
лепог 
понашања. 

- Усвајање 
основних 
правила 
лепог 
понашања 
у: школи, 
библиотеци
, 
позоришту, 
лифту, 
згради, 
стану, за 

- Развијање и 
неговање 
навика 
одласка у: 
библиотеку, 
позориште, 
ресторан. 

- Формирање 
навике 
чувања 
књига. 

- Развијање 
нових 
навика 
лепог 
понашањ
а. 
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столом... - Међусобно 
поштовање. 

- Неговање 
лепог 
понашања 
према 
старијим 
особама. 

 
3. КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА И 
ОБЛАЧЕЊА 

8 - Упознавање 
ученика са 
изузетним 
значајем 
личне 
хигијене, 
хигијене 
простора, 
различитим 
болестима 
због 
прљавштине 
и начином 
одевања.  

- Оспособља
вање 
ученика да 
користе 
средства за 
личну 
хигијену и 
хигијену 
простора. 

- Утврђивањ
е знања о 
начину 
облачења у 
одређеним 
ситуацијам
а. 

 - Развијање 
осећаја за 
лепо, 
уредно, 
одговорно. 

- Формирање 
навика: 
редовног 
прања руку, 
зуба, 
редовног 
одласка код 
лекара, 
стоматолога
. 

- Развијање 
свести о 
себи, 
својој 
хигијени, 
облачењу 
за 
одређене 
прилике. 

- Уочавање 
последиц
а не 
прања 
зуба. 

 

4. МОЈА ЗЕМЉА 
СРБИЈА 

8 - Упознавање 
ученика са 
лепотама 
Србије.   

- Утврђивањ
е знања о 
градовима, 
селима, 
рекама, 
планинама, 
језерима, 
бањама 
наше земље 
Србије. 

- Неговање 
љубави 
према 
Српској 
култури, 
традицији, 
коренима. 

                                                                                 

- Развиjaње 
способно
сти 
сналажењ
а на 
географск
ој карти. 

5. БИЉКЕ И 
ЖИВОТИЊЕ 

4 - Упознавање 
биљака и 
животиња 

- Утврђивањ
е знања о 
биљкама и 
животињам
а. 

- Оспособља
вање 
ученика за 
проналаже
ње 

- Развијање 
љубави 
према 
природи и 
очувању 
животне 
средине. 

- Развијање 
еколошке 
свести. 
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занимљиво
сти о 
биљкама и  
животињам
а.  

6. ЖИВИ ЗДРАВО –  
ЧУВАЈ СВОЈЕ ТЕЛО 

5 - Упознавање 
ученика са 
деловима 
тела и 
правилним 
начином 
живота. 

- Утврђивањ
е знања о 
деловима 
тела, 
органима, 
болестима, 
првој 
помоћи. 

- Развијање 
позитивних 
навика: 
прање руку, 
зуба, 
купање,чеш
љање, 
умивање, 
правилним 
начином 
исхране,... 

- Развиjaње 
способно
сти 
уочавања 
и 
препознав
ања 
болести, 
дроге и 
пружања 
прве 
помоћи. 

 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

СА ДЕЦОМ ОКО СВЕТА ДРУГИ 36 1 

ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ ФУНКЦИОН
АЛНИ 

1.  ЕВРОПА 16 - Упознавање 
народа, култура и 
обичаја земаља 
Европе. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости. 
- Проширивање 
постојећих знања 
кроз различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног духа 
код деце. 
 

- Стицање знања 
о европским 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивости у 
вези са одређено 
државом и 
народом који у 
њој живи. 

- Проширивање 
видика и стварање 
сопственог погледа 
на свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултуралнос
ти. 
- Неговање 
културе читања. 

- Подстицање 
деце и 
неговање 
љубави за 
истраживање
м и 
сазнавањем 
света који их 
окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих 
извора 
информација 
и самостално 
трагање за 
новим 
сазнањима. 

2.  АФРИКА 5 -Упознавање 
народа, култура и 
обичаја земаља 
Африке. 

- Стицање знања 
о афричким 
земљама, 
државним 

- Проширивање 
видика и стварање 
сопственог погледа 
на свет.  

- Подстицање 
деце и 
неговање 
љубави за 
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- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости. 
- Проширивање 
постојећих знања 
кроз различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног духа 
код деце. 
 

обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивости у 
вези са одређено 
државом и 
народом који у 
њој живи. 

- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултуралнос
ти. 
- Неговање 
културе читања. 

истраживање
м и 
сазнавањем 
света који их 
окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих 
извора 
информација 
и самостално 
трагање за 
новим 
сазнањима. 

3.  АЗИЈА 8 -Упознавање 
народа, култура и 
обичаја земаља 
Азије. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости. 
- Проширивање 
постојећих знања 
кроз различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног духа 
код деце. 
 

- Стицање знања 
о азијским 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивости у 
вези са одређено 
државом и 
народом који у 
њој живи. 

- Проширивање 
видика и стварање 
сопственог погледа 
на свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултуралнос
ти. 
- Неговање 
културе читања. 

- Подстицање 
деце и 
неговање 
љубави за 
истраживање
м и 
сазнавањем 
света који их 
окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих 
извора 
информација 
и самостално 
трагање за 
новим 
сазнањима. 

4.  ЈУЖНА 
АМЕРИК
А 

2 -Упознавање 
народа, култура и 
обичаја земаља 
Јужне Америке. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости. 
- Проширивање 
постојећих знања 
кроз различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног духа 
код деце. 
 

- Стицање знања 
о 
јужноамеричким 
земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивости у 
вези са одређено 
државом и 
народом који у 
њој живи. 

- Проширивање 
видика и стварање 
сопственог погледа 
на свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултуралнос
ти. 
- Неговање 
културе читања. 

- Подстицање 
деце и 
неговање 
љубави за 
истраживање
м и 
сазнавањем 
света који их 
окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих 
извора 
информација 
и самостално 
трагање за 
новим 
сазнањима. 

5.  2 -Упознавање - Стицање знања - Проширивање - Подстицање 
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ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА ДРУГИ 36 1 
 

ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПО ТЕМИ 

ЦИЉ 
ЗАДАЦИ 

ОБРАЗОВН
И ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

1. ПЕВАЊЕ 16 - 
Оспособљава
ње ученика за 
извођење  

- Упознавање 
и извођење  
уметнички
х 

- Развијање 
способности 
за 
доживљавањ

- Оспособљавање 
ученика за 
извођење 
музичких дела. 

СЕВЕРНА 
АМЕРИК
А 

народа, култура и 
обичаја земаља 
Северне Америке. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости. 
- Проширивање 
постојећих знања 
кроз различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног духа 
код деце. 
 

о 
северноамерички
м земљама, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивости у 
вези са одређено 
државом и 
народом који у 
њој живи. 

видика и стварање 
сопственог погледа 
на свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултуралнос
ти. 
- Неговање 
културе читања. 

деце и 
неговање 
љубави за 
истраживање
м и 
сазнавањем 
света који их 
окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих 
извора 
информација 
и самостално 
трагање за 
новим 
сазнањима. 

6.  
АУСТРА
ЛИЈА 

3 -Упознавање 
народа, култура и 
обичаја 
Аустралије. 
- Уочавање, 
схватање и 
прихватање 
различитости. 
- Проширивање 
постојећих знања 
кроз различите 
активности и 
садржаје. 
- Развијање 
отвореног и 
толерантног духа 
код деце. 
 

- Стицање знања 
о Новом Зеланду, 
државним 
обележјима, 
култури, 
обичајима.  
- Сазнавање 
занимљивости у 
вези са одређено 
државом и 
народом који у 
њој живи. 

- Проширивање 
видика и стварање 
сопственог погледа 
на свет.  
- Отклањање 
предрасуда, 
подстицање 
толеранције и 
развијање 
мултикултуралнос
ти. 
- Неговање 
културе читања. 

- Подстицање 
деце и 
неговање 
љубави за 
истраживање
м и 
сазнавањем 
света који их 
окружује; 
упућивање на 
коришћење 
различитих 
извора 
информација 
и самостално 
трагање за 
новим 
сазнањима. 
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музичких 
дела. 
  

композициј
а 
различитог 
садржаја и 
карактера. 

- Стварање 
звучних 
наслага. 

- Ученици 
треба да 
упознају 
дечје ин-
струменте 
и начине 
свирања на 
њима (шта-
пићи, бу-
бањ, звеч-
ке, три-
јангл, чине-
ле, даире). 

- Уочавање 
темпа, 
динамике, 
разлика у 
боји гласа. 

 

е музике и 
музичких 
појава кроз 
учење дечјих 
песама. 

 
 

- Ученици треба да 
на основу иску-
ства у извођењу 
музике препознају 
звуке које ствара 
глас (говор-пева-
ње), степене јачи-
не звука (гласно-
тихо), различита 
темпа (брз-спор), 
трајање (кратак-
дуг). 

2.  МУЗИЧКЕ ИГРЕ 3 - 
Оспособљава
ње ученика за 
извођење  
(певање и 
играње) 
музичких 
игара. 

- Упознавањ
е ученика 
са 
музичким 
играма. 

- Оспособља
вање 
ученика за 
извођење 
музичких 
игара. 

- Поштовање 
правила 
игара. 

 

- Оспособљавање 
ученика да 
синхронизују 
игру и певање- 

- Ученици треба да 
препознају 
мелодије 
слушаних 
композиција у 
музичким 
квизовима, и 
учених песама. 

3. БРОЈАЛИЦЕ 4 - Развијање 
осећаја за 
дводелни, 
троделни и 
четвороделни  
ритам. 
  

- Упознавањ
е ученика 
са 
бројалицам
а и 
могућности
ма примене 
бројалица у 

- Рзвијање 
осећаја за 
ритам уз 
певање 
песме, 
пљескањем, 
пуцкетањем.
.. 

- Оспособљавање 
ученика да 
препознају 
дводелни, 
троделни и 
четвороделни  
ритам. 

- Вежбање дикције 
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разним 
играма 

и артикулације. 
- Извођење ритма уз 

изговарање 
бројалица, 
пљескањем, 
пуцкетањем... 

4.  СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

8 - Развијање 
слушне 
пажње. 
  

- Упознавањ
е ученика 
са разним 
инструмент
има. 

- Упознавањ
е ученика 
са вредним 
уметнички
м делима 
(композици
јама). 

- Препознава
ње боје 
тона разних 
извора 
звука. 

- Стицање 
навике 
слушања 
музике, 
подстицањ
е 
доживљаја 
и 
оспособљав
ања за 
разумевање 
музичких 
порука. 

- Формирање 
музичког 
укуса. 

- Развијање 
љубави 
према 
музици. 

- Развијање 
осећаја за 
лепо. 

- Развијање 
способности 
за 
доживљавањ
е музике и 
музичких 
појава кроз 
слушање 
одабраних 
композиција. 

 

- Ученици треба да 
науче да 
препознају 
инструменте по 
изгледу и по 
звуку. 

- Ученици треба да 
препознају, након 
више слушања, о 
којој се 
композицији ради. 

5.  КОРЕОГРАФИЈА 5 - Развијање 
осећаја за 
покрет и 
ритам. 

- Оспособља
вање 
ученика за 
изражавањ
е музике 
покретом. 

- Развијање и 
неговање 
способности 
за 
доживљавањ
е музике. 

- Изражавање 
покретом. 

- Оспособљавање 
ученика да 
синхронизују 
музику и покрет. 

- Препознавање 
ритма. 
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ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА ВАНШКОЛСКО УЧЕЊЕ 
РАДИОНИЦА „УПОЗНАЈ БЕОГРАД КОЈИ ТОЛИКО ВОЛИШ“ 

 
Циљ 

Могућност обилажења и разгледања културно – историјских споменика и установа уз 

упознавање историје Београда. 

  

Основна идеја програма: 

а) Извести ученике из учионице 

б) Омогућити им да кроз различите амбијенте Београда упознају главни град 

в) Организовати наставни дан у импровизованим учионицама „под отвореним небом“ 

г) За сваки програм предвиђени су одговарајући тестови знања, примерени узрасту 

ученика, као вид повратне информације 

 

Време реализације: 

- Дневна реализација: полазак испред школе и повратак у школу 

- У току седмице: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак 

- Период: септембар, октобар, новембар, фебруар, март, април, мај 

- Циљна група: ученици продуженог боравка првог и другог разреда  

 

Реализација програма поверена: 

- Учитељу 

- Стручном туристичком водичу (са лиценцом министарства туризма)  

* У случају временских непогода (киша, снег), део програма који се одвија на отвореном 

простору, биће замењен панорамским разгледањем града из аутобуса. 

 

Програм: 

- Школа – Музеј Вука и Доситеја – Позоришни музеј – Саборна црква – Школа 

- Школа – Музеј науке и технике – Библиотека града Београда – Кнез Михаилова улица 

– Школа 

- Школа – Етнографски музеј – Педагошки музеј – Школа 

- Школа – Музеј ФК Партизан – Музеј ФК Црвена Звезда – Музеј Југославије – Школа 

- Школа – Позориште „Пуж“ – Школа 

- Школа – Скадарлија – Кућа Ђуре Јакшића – Студенски трг – Војни музеј – Школа 

- Школа – Музеј ПТТ – Ботаничка башта – Црква светог Марка – Школа 
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- Школа – Београдска тврђава и Калемегдански парк –  Школа 

- Школа – Зоолошки врт града Београда – Школа 

- Школа – Музеј илузија – Ташмајдански парк – Школа 

 

         5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

ОКВИРНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЋЕНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 
Руководилац Тима: Горан Шоботовић  
Чланови Тима: Љиљана Крстић, Ивана Шушњар, Јелена Милојевић, Оливера 
Миловановић, Весна Кнежевић, Марта Тодоровић, Марина Суботић, Данијела Вујовић, 
Сања Вратоњић, представник Савета родитеља и локалне самоуправе 
 
IX ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН  
 
I ОБЛАСТ: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
 
I Развојни циљ  
Међусобно усклађивање школског програма и годишњег плана рада школе.  
Повезивање одређених области са практичним знањима кроз наставне и ваннаставне 
активности.  
Задаци:  
Усклађивање планова одржавања екскурзија, рекреативних настава, излета, посета 
позоришту, музеју и ваннаставних активности са областима и темама у оквиру појединих 
предмета.  
Активности:  
Међусобне посете часовима наставе у природи – посета објеката, споменика и природних 
резервата и паркова.  
Време реализације:  
Октобар/ мај. 
II Развојни циљ  
Корелације међу предметима у Годишњим плановима наставника.  
Задаци:  
1) Помоћ наставницима при изради годишњих планова.  

2) Већа међусобна сарадња између Стручних већа.  
 
Активности:  
Угледни/огледни часови са више корелација међу предметима.  
 
Време реализације: 
  
Током године. 
 
III Развојни циљ  
 
Тематско планирање, прављење циљева, задатака и исхода у оквиру теме.  
Задаци:  
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Помоћ наставницима при реализацији планова.  
Време реализације:  
Континуирано током школске године.  
 
IV Развојни циљ  
Усклађивање годишњег плана према различитим потребама ученика и одељења 

Задаци:  
Прилагођавање ваннаставних активности потребама ученика.  
Активности:  
1) Анкетирање ученика и њихових потреба за ваннаставним активностима.  

2) Понуда секција и додатне наставе према потребама ученика.  
 
Време реализације:  
Крај и почетак школске године. 

II ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
 
I Развојни циљ  
Оспособити/подстаћи наставнике да ученике уче различитим техникама на часу.  
Задаци:  
1) Подстицати и мотивисати наставнике да користе разноврсне технике учења на часу.  

2) Успоставити већу и бољу сарадњу међу наставницима.  

3) Повећати динамичку улогу ученика на часу.  

4) Подучавање ученика у примени одговарајућих техника учења.  

5) Истицање примењивих иновација у настави.  
 
Активности:  
1) Организација семинара, посете стручним трибинама, реализација угледних часова.  

2) Примена ТКМ са семинара  

3) Сарадња наставника при реализацији угледних часова, стручних тема, 
интердисциплинарних часова.  
 
Време реализације:  
Током школске године.  
 
II Развојни циљ  
Подстицати наставнике да рад на часу прилагоде ОВ потребама ученика.  
Задаци:  
1) Прилагодити захтеве и темпо рада различитим потребама ученика.  

2) Поштовање принципа индивидуализације, мотивације, мотивације за рад, али и 
стваралаштва.  

3) Верификовање индивидуализације наставе у припремама наставника, увид у планове 
индивидуализације 
 
4) Повећати кооперацију наставника за рад по ИОП-у.  
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5) Пружити подршку ученицима са тешкоћама у учењу или који немају услове за рад код 
куће.  
Активности:  
 
1) Индивидуални разговори са наставницима који предају деци која прате наставу по 
ИОП-у.  

2) Повећати број часова интердисциплинарне наставе.  

3) Консултације и помоћ у раду, диференцирани облик рада.  
 
III Развојни циљ  
Подстицати наставнике да користе ефикасне поступке вредновања наставе кроз 
едукацију (стручна тема).  
Задаци:  
1) Израдити инструменте и технике праћења и евалуације часа (скала процене, чек-
листа).  

2) Вођење дневника постигнућа од стране наставника.  

3) Охрабрити ученике да искажу своје коментаре о реализованом часу.  

4) Анализа и евалуација часова на састанцима Стручних већа.  
 
Активности:  
1) Попуњавање скале процене и упитника после угледних часова.  

2) Наставници воде евиденцију која садржи информације о напредовању ученика и дају 
ученицима повратне информације.  

3) У завршном делу часа ученици износе своје ставове о реализованом часу.  
 
Време реализације:  
Током школске године.  
 
IV Развојни циљ  
Пружити подршку наставницима који користе поступке вредновања који су у функцији 
даљег учења.  
Задаци:  
1) Анализирати прилагођеност захтева могућностима ученика (ИОП).  

2) Давати повратну информацију ученику о његовом постигнућу.  

3) Установити методе подстицања и награђивања ученика.  

4) Стварати подстицајну атмосферу за рад на часовима, показивати поштовање према 
ученицима, испољавати међусобну емпатију наставника и ученика, разумевање 
различитости и јачати код ученика осећај припадности колективу.  
 
Активности:  
1) Наставник користи правилник о оцењивању при сагледавању ученичких постигнућа и 
владања.  

2) Усаглашавање критеријума оцењивања и анализа истих у оквиру Стручних већа.  
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3) Усмено образложење оцене, писмени извештај на крају сваког класификационог 
периода и на крају полугодишта и школске године (формативно и сумативно 
оцењивање).  

4) Додела похвалница, јавна похвала, истицање информације на сајту школе и сл.  
 
5) Организовати радионице за ученике на часовима ОС, дружења и забаве, такмичења, 
тимски рад на часовима, укључити ученика и родитеља у процес организације часа и 
припремање наставних средстава за рад.  
 
Време реализације:  
Током школске године.  
 
III ОБЛАСТ : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
 
Развојни циљ  
Обезбедити услове да школа континуирано доприноси већој успешности ученика.  
Задаци:  
1) Наставници континуирано прате рад ученика који похађају допунску и додатну 
наставу и прате њихов напредак у учењу.  

2) Наставници помажу ученицима који су укључени у процес индивидуализације да 
остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану.  
 
Активности:  
1) Редовно обавештавање родитеља о напретку и редовном похађању допунске наставе 
ученика, као и ученика који су укључени у процес индивидуализације  

2) Наставници на часовима редовне и допунске наставе припремају садржајне и 
занимљиве материјале за рад који ће да мотивишу ученике за рад.  
 
Време реализације:  
Током школске године.  
 
IV ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
 
I Развојни циљ  
Обезбедити функционисање система пружања подршке ученицима укључујући децу из 
осетљивих група.  
Задаци:  
1) Обезбедити редовно долажење ученика на допунску наставу.  

2) Пружити подршку ученицима који нередовно похађају наставу или неоправдано 
изостају.  

3) Помоћи ученицима који нису у могућности да самостално уче и раде домаће задатке 
јер немају адекватну подршку у породици.  

4) Вредновати остварености планираних индивидуализација/ИОП-а  

5) Повећати понуду секција.  
 
Активности:  
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1) Испитати разлоге непохађања допунске наставе укључујући и родитеље и 
стимулисати их да редовно долазе на исту.  

2) Евидентирати ученике са великим бројем изостанака и родитеље правовремено 
обавештавати.  

3) Сарађивати са Домом здравља и Центром за социјални рад.  
 
4) Радити редовну анализу и ревизију ИОП-а у оквиру Тима за ИОП и појачати 
индивидуализацију.  

5) Формирати нове секције, одредити носиоце активности и мотивисати ученике из 
осетљивих група да се укључе у рад истих.  
 
II Развојни циљ  
 
Подржати и промовисати резултате ученика и наставника.  
Задаци:  
Јавно истицати и промовисати резултате рада у редовној настави, на такмичењима и 
конкурсима.  
Активности:  
1) Бележити значајне активности у којима учествују ученици и наставници. На сајту 
школе и паноима, објављивати радове и резултате ученика и наставника.  

2) Писати краће извештаје, фотографисати и снимати важне догађаје.  

Време реализације:  

Током школске године.  
 
V ОБЛАСТ: ЕТОС 
  
Развојни циљ  
Учинити школу безбеднијом средином за све.  
Задаци:  
Предавања о безбедности деце.  
Промоција здравих стилова живота.  
Активности:  
1) На часовима одељењског старешине причати о ненасилној комуникацији, толеранцији.  

2) Радионице са децом која су била учесници у насиљу.  

3) Радионице за родитеље деце учесника у насиљу.  

4) У сарадњи са ДЗ Нови Београд организовати предавања о здравим стиловима живота.  
 
Време реализације:  
Током школске године.  
 
 
 
VI ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ  
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I Развојни циљ  
Прецизирати активности и задужења запослених која су у функцији ефикаснијег рада 
школе.  
 
 
 
II Развојни циљ 
 
Унапредити наставну праксу.  
 
Задаци:  
1) Похађање семинара о руковођењу, коришћење литературе о руковођењу школом.  

2) Ефикаснија сарадња са стручним и саветодавним телима школе.  

3) Израда правилника о награђивању и похваљивању наставника и ученика.  

4) Остварити појачан редован инструктивни увид и надзор директора у образовно-
васпитни рад школе.  
 
Активности:  
1) Анкетирање родитеља и ученика.  

2) Израда похвалница за успех ученика, израда правилника за награђивање наставника.  

3) Саставити годишњи план посете часовима редовне наставе и ваннаставних 
активности.  

4) Водити евиденцију о педагошко-инструктивном раду.  
 
Време реализације:  
Током школске године.  
 
VII ОБЛАСТ: РЕСУРСИ  
 
I Развојни циљ  
Обезбедити да људски ресурси буду у функцији квалитета рада школе.  
Задаци:  
Усмерити запослене да план стручног усавршавања састављају на основу остварених 
слабијих ефеката сопственог рада.  
Активности:  
1) Редовно обављати самовредновање свог рада.  

2) Планирање стручног усавршавања.  
 
II Развојни циљ  
Континуирано информисање и усавршавање читањем стручне литературе (књига, 
часописа).  
Задаци:  
Читање стручне литературе и часописа (прикази књига, чланака, методичких 
приручника)  
Активности:  
1) Запослени бележе употребу новостечених знања у припрему за час и месечне планове  

2) Анализа употребе новостечених знања у оквиру стручних већа  
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Време реализације:  
Током школске године 

 

VIII ОБЛАСТ: ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
 

„ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
 

 
Обухваћени разреди: I -IV 

        Прeдвиђeнo врeмe нa днeвнoм нивoу: 15 минутa 
 
            Нaстaвни прeдмeти нa кojимa сe мoгу oдвиjaти прeдвиђeнe aктивнoсти: мaтeмaтикa,српски jeзик,свeт oкo 
нaс    ( прирoдa и друштвo), музичкa културa,ликoвнa културa,физичкo вaспитaњe,грaђaнскo вaспитaњe, чaс 
oдeљeњскoг стaрeшинe. 
 
           Министарство просвете, науке и технолошког  развоја покренуло је Програм „Покренимо нашу децу“ на 
основу забрињавајућих података и резултата везаних за физичку активност и здравствено стање деце до којих су 
дошли истраживачи, како у свету тако и код нас. Према неким од тих истраживања 70% деце у Србији 
јенедовољно физички активно, свако пето дете у Србији има лоше држање тела и свако четврто дете је гојазно. 
Подаци о недовољној физичкој активности и постуралним поремећајима. 
 
 Активности и садржаји  Програма „Покренимо нашу децу“ односе се на превенцију постуралних 

поремећаја у млађем школском узрасту и могу се организовати у затвореном и отвореном простору. 
Целокупан програм сачињен је од вежби за превенцију равног стопала и вежби за превенцију постуралних 
поремећаја на кичменом стубу (превенција кифотичног, лордотичког и сколиотичног  држања).  

 Програм се односи на: вежбе за успостављање баланса карлично-бутне мускулатуре, вежбе за истезање 
кичменог стуба и јачање мускулатуре трупа, вежбе дисања, вежбе равнотеже у корекцији постуралних 
поремећаја и елементарне игре.  

 Једно од најпогоднијих средстава за превенцију постуралних поремећаја у овом узрасту је правилна 
физичка активност у спрези са боравком на отвореном простору по свим временским условима.  

 Међутим, ови циљеви не могу се остварити само кроз институционалне садржаје, већ уз додатак 
ванинституционалних активности, боравком у парковима и игралиштима, чиме се донекле могу испунити 
сви захтеви и циљеви који се односе на правилан раст и развој детета. 

 

НAПOMEНA: 
 
Активности Програма „Покренимо нашу децу“  
мoгу  сe рeaлизoвaти и уклaпaти прeмa врeмeнскoм 
кaлeндaру (прoлeћe, лeтo, jeсeн, зимa),  пoтрeбaмa 
шкoлe, нa jeднoднeвнoj  eкскурзиjи и нaстaви у 
прирoди. 

Литература за реализацију програма: 
 
Министарствио просвете и технолошког развоја, Водич за 
вежбање, Београд, 2017 
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МОДЕЛИ ПРОГРАМА 
 

Први модел Други модел Трећи модел 
ВЕСЕЛА СТОЛИЦА МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА ЈЕСЕЊЕ ИГРАРИЈЕ 
ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ ПЛЕШИ И ЗАЛЕДИ СЕ ЗИМСКЕ ИГРАРИЈЕ 
ЗДРАВА СТОЛИЦА  ПРОЛЕЋНЕ ИГРАРИЈЕ 

РАЗИГРАНА СТОИЛЦА   
 

 
„ПРВИ МОДЕЛ“ 

 
 

 Опис Време 
извођења 

Место извођења Циљ  

ВЕСЕЛА СТОЛИЦА  Основни модел 
пројекта 

15мин Учионица  Разгибавање врата, јачање 
мишића ногу, 
леђаистезање мишоћа 
тела... 

ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ Драматизација 
( вођена 

фантазија) 

15мин Учионица,напољу Истезање мишића 
тела,јачање и активирање 
свих мишића тела кроз 
покрет 

ЗДРАВА СТОЛИЦА Превентивне 
вежбе за 
стопало 

15мин Учионица,фискултурна 
сала 

Јачање мишића и 
правилан развој стопала 

РАЗИГРАНА СТОЛИЦА Вежбе са 
палицом 

15мин Фискултурна  сала Јачање раменог, грудног 
појаса, трбушних мишића 
Мишића леђа и карличног 
појас...   

 
 
 

„ДРУГИ МОДЕЛ“ 
 
 

 Опис Време 
извођења 

Место извођења Циљ  

МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА Елементарни 
покрети 
кретања, 

аеробик за 
децу 

15мин Учионица,фискултурна 
сала 

Јачање и активирање  
свих мишића тела и 

њихово истезање 

ПЛЕШИ И ЗАЛЕДИ СЕ Представља 
имитацију 
различитих 

спортова кроз 
игру 

15мин Фискултурна  сала Јачање и активирање  
свих мишића тела и 

њихово истезање 
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„ТРЕЋИ МОДЕЛ" 
 
 

 Опис Време 
извођења 

Место 
извођења 

Циљ  

ЈЕСЕЊЕ ИГРАРИЈЕ Комплекс се састоји 
од три 

игре:Хваталице са 
ометањем,вук и 
овце, Огледало 

15мин Активности 
на отвореним 

теренима 

Јачање и активирање  свих 
мишића тела и њихово 

истезање.Боравак на чистом 
ваздуху. 

ЗИМСКЕ ИГРАРИЈЕ Комплекс се састоји 
од три 

игре:Направи 
Снешка, Погоди 
Снешка,Ходај 

мојим траговима 

15мин Активности 
на отвореним 
теренима 

Јачање и активирање  свих 
мишића тела и њихово 

истезање Боравак на чистом 
ваздуху. 

ПРОЛЕЋНЕ ИГРАРИЈЕ Комплекс се састоји 
од три игре:Змијин 
реп,Кошење,Лишће 

и плодови 

15мин Активности 
на отвореним 
теренима 

Јачање и активирање  свих 
мишића тела и њихово 

истезање. 
Боравак на чистом ваздуху. 

 
 

6. СТРУЧНИ АКТИВ  ЗА РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних 

сарадника. 

Представници наставника 

1. Марта Тодоровић 

2. Јелена Милојевић 

3. Василија Вилотијевић 

4. Драгана Тодоровић Јовановић 

5. Маја Дробњаковић 

Представник стручних сарадника: 

1. Сања Вратоњић - педагог 

Руководилац Стручног актива за развој школског програма је Марија Ристић. 

Основни цињ овогодишњег Плана за развој школског програма је подизање нивоа 

мотивације ученика и запослених, оплемењивање и повећање функционалности радног 

простора. 

 

 

Акциони план  
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Стручног актива за развој школског програма за школску 2018/2019. годину 

 

1. Упоређивање и усклађивање наставних планова и примена законских захтева у 

њиховој изради, уграђивање потребних елемената годишњих и месечних планова 

наставног рада у индивидуалне планове рада наставника 

2. Анализа ваннаставних активности:  

а)  Слободне активности и секције 

б) Такмичења 

в) Додатна настава 

г) Друштвене активности и хуманитарне акције 

3. Тешкоће са којима се суочавају наставници разредне наставе приликом 

реализације изборног предмета Од играчке до рачунара:  

а) Техничке препреке – могућност коришћења рачунарске учионице 

б) Оспособљеност кадра за извођење захтевног програма 

4. Превазилажење проблема коришћења фискултурне сале у преподневној смени 

5. Остваривање сарадње са неком уметничком школом у циљу осликавања 

унутрашњих зидова школе и освежавања и улепшавања школског простора 

6. Активности на сакупљању и реализацији идеја које би допринеле квалитету и 

осавремењавању наставе: примена различитих образовних платформи, прављење 

презентација и укључивање ученика  и родитеља у планирање и припремање 

часова. 

7. Сарадња са осталим тимовима 

Носиоци свих активности су чланови Стручног актива за развој школског програма у 

сарадњи са директором и осталим члановима Наставничког већа. 

Наведене активности ће се реализовати консултацијама, договорима, анализирањем, 

пажљивим планирањем и остваривањем контаката са представницима других  

институција, компаративном анализом постигнутих резултата на такмичењима у 

текућој школској години са претходном, подстицањем ученика на учешће на 

такмичењима, као и увидом у записнике са састанака Тимова и разговорима са 

њиховим координаторима. 
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7.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 
7.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 
 
Педагог: Сања Вратоњић 
1. Ц и љ 
 
  Примена савремених теоријских и практичних сазнања педагошке науке у 
процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и унапређивања 
васпитно - образовног рада. 
 
2.  З а д а ц и 
 
- Учествовање у стварању програмских педагошко - организационих и дидактичко-   
   методичких услова за остваривање циљева основне школе; 
- Унапређивање, осавремењавање и рационализација васпитно-образовног рада; 
- Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата васпитно-образовног  рада; 
- Подстицање и праћење развоја ученика (интелектуалног, социјалног, емоционалног,   
  моралног, естетског, физичког и професионалног); 
- Организовање педагошко - психолошког образовања наставника; 
- Оставривање сарадње са родитељима; 
- Остваривање сарадње са предшколским установама, средњим школама, факултетима,  
   институтима, здравственим, социјалним и културним институцијама, стручним 
службама  
   Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  Републичким заводом за 
тржиште рада и другим институцијама од значаја за основно образовање и васпитање. 
 
 
 
 

Област Активности Начин 
реализације 

Место Сарадници Време 

 
 
 
 
 

 
1.Учешће у 
изради 
школских 
докумената 

Праћење измена 
у Закону, 
корекција и 
допуна школских 
докумената 

школа  
Серетар, 
наставници,  
директор 

 
 
јун-август 
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Планирање и 
програмирањ
е образовно-
васпитног 
рада 

2. Учешће у 
изради 
Годишњег 
плана рада 
школе: 
• Учешће у 

изради 
плана 
самовредно
вања 

• Учешће у 
изради 
плана за 
заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављањ
а, 
занемарива
ња 

• Учешће у 
изради 
плана 
стручног 
усавршавањ
а 
запослених 

• Учешће у 
изради 
плана за 
професиона
лну 
оријентациј
у 

• Учешће у 
изради 
плана 
активности 
из  ШРП-а 
за наредну 
школску 
годину 

• Учешће у 
изради 
плана за 
инклузивно 
образовање 

• Учешће у 
изради 
плана рада 

 
 
 
-Анализа 
извештаја, 
-дискусије,    
-дефинисање 
садржаја рада,  
-дефинисање 
начине 
реализације,  
-договори око 
поделе задужења, 
 - предвиђање 
временске 
динамике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школа 

 
 
 
 
 
 
 
Руководиоци 
Тимова и 
Стручниних 
и Разредних 
већа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
јун-август 
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Разредних  
већа, 
Стручних 
већа, 
Педагошког 
колегијума 

 
3. Израда 
годишњег 
плана рада 
педагога 

-дефинисање 
садржаја рада, 
начина 
реализације, 
временске 
динамике, места 
реализације, 
сарадника  
 

 
 

школа 

 
 

самостално 

 
 

Јул-август 
 
 

 
 
 
4. Израда 
месечних 
планова рада 
педагога 

 
Операционализац
ија садржаја 
рада, начина 
реализације, 
временске 
динамике, места 
реализације, 
сарадника на 
месечном нивоу 
у складу са 
годишњим 
планом рада 
 

 
школа 

 
самостално 

 
септембар-јун 

5. Израда плана 
посете 
часовима 
(редовне, 
допунске, 
додатне наставе 
и ваннаставних 

- одређивање 
временске 
динамике у сладу 
са распоредом 
часова и 
потребама школе 
 

 
школа 

Наставници Септембар- 
март 
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активности) 
6. Учешће у 
изради ИОП-а 

- учешће у 
изради 
педагошког 
профила 

 
школа 

Одељењске 
старешине, 
психолог, 
родитељи, 
ученици 

 
септембар-јун 

 
7. Помоћ 
наставницима у 
планирању 

-сугестије и 
саветодавни рад 
везан за израду 
годишњих 
планова рада 
наставника  

 
 

Школа 

 
Одељењске 
старешине, 
наставници 

 
 
јун-август 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праћење и 
вредновање 
образовно-
васпитног 
рада 

1. Преглед 
педагошке 
документације 

-Увид у 
Дневнике  о- в 
рада, Дневнике 
осталих облика 
о- в рада, 
Дневнике  
продуженог 
боравка, 
годишње и 
оперативне 
планове рада 
наставника и др 
-Бележење 
корекција и 
недостатака 

Школа Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 
директор 

септембар-
август 
 
 
 

2. Учешће у 
изради 
годишњег 
извештаја о   
  раду школе  

-прикупљање 
појединачних 
извештаја о раду, 
 -прикупљање 
података везаних 
за успех и 
владање ученика, 
изостанке 
- анализа 
добијених 
података 

Школа Одељењске 
старешине, , 
руководиоци
а Стручних и 
Разредних 
већа, Тим 
задужен за 
обраду 
статистичких 
података 

 
Јун-август 

3. Праћење 
реализације 
школског 
програма 

-Прикупљање 
података о 
реализацији 
редовне, 
допунске, 
додатне наставе и 
слободних 
активности 

 
Школа 

Тим за развој 
школског 
програма, 
наставници 

На 
класификацио
ним 
периодима 
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4. Праћење и 
вредновање 
наставног 
процеса 

- обиласци 
часова, 
- бележење и 
анализа 
-пружање 
повратне  
 информације и  
 предлога за   
 унапређење 

 
 

Школа 

Наставници Септембар-јун 

5. Праћење 
реализације 
самовредновањ
а 

- координирање 
рада Тима 
- праћење 
реализације ГП 
-организовање 
састанака Тима 

Школа Чланови 
Тима  

Септембар-јун 

6. Праћење 
реализације 
професионалне  
   оријентације 

- праћење 
реализације ГП  и 
ангажовање око 
реализације 
појединачних 
активности 
 

Школа Сарадња са 
члановима 
Тима 

По потреби 

7. Праћење и 
вредновање 
примене  
    
индивидуализа
ције и ИОП-а 

- присуствовање 
састанцима и 
анализа 
ситуације 
-прикупљање 
података  
- организовање 
састанака Тима 

Школа Чланови тима 
за ИО 
одељењске 
старешине, 
родитељи 

Септембар-јун 

8. Праћење 
прилагођавања 
ученика 
   1.  разреда 

- разговори у 
циљу 
прикупљања 
података и 
евидентирања и 
појачаног 
васпитног рада са 
децом која имају 
проблема са 
адаптацијом 
 

 
 

школа 

Одељењске 
старешине 1. 
разреда, 
родитељи 

Септембар, на 
класификацио
ним 
периодима, по 
потреби и 
чешће 

9. Праћење 
прилагођавања 
ученика  
    5. разреда 

-израда анкете 
везане за 
адаптацију 
ученика 5. 
разреда на 
предметну 
наставу 
- спровођење 
анкетирања 

 
 

школа 

Одељењске 
старешине 
ученика 5. 
разреда и 
родитељи 

 
 
Децембар-
јануар 
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-обрада података 
и анализа 
- презентација 
извештаја 

10. Праћење 
прилагођавања  
      
новопридошлих  
ученика 

-периодични 
разговори са 
ученицима, по 
потреби 
родитељима, 
одељењским 
старешинама 
ради размене 
информација  

 
школа 

Одељењске 
старешине, 
психолог, 
родитељи 

Септембар-јун 

11. Праћење 
оцењивања 
ученика 

- Увид Дневнике 
рада о-в рада, 
педагошке свеске 
 
-  праћење 
примене 
Правилника о 
оцењивању 

 
 

школа 

директор Септембар-јун 

 
 
 
 
Рад са 
наставницим
а 
 

 

1. Пружање 
подршке 
наставницима у 
програмирању 
и планирању 
образовно-
васпитног рада 

Усклађивање о-в 
рада са 
специфичностим
а одељења али и 
пијединаца 

 
школа 

Наставници Август-јун 

2. Сарадња са 
наставницима 
на упознавању 
и примени 
савремених 
облика и 
метода рада 

Информисање 
наставника о 
иновацијама у 
настави, 
консултације у 
вези са 
применом, 
праћење примене 

 
школа 

Наставници Септембар-јун 

3. Посете 
часовима 
редовне, 
допунске и 
додатне наставе 
и слободних 
активности  
-  анализа стања 
ради 
унапређивања 
образовно-
васпитног рада 

-Анализа 
посећених часова 
кроз сагледавање 
њихове 
дидактичко -
методичке 
заснованости 
(реализација 
образовно—
васпитних 
циљева,   
примена метода, 
облика, средстава 
и оцена 

 
школа 

Наставници, 
директор 

Септембар-јун 
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активности  
ученика) 
-Индивидуални 
разговори са 
наставницима 

4. Пружање 
помоћи 
наставницима у 
планирању и 
реализацији 
угледних 
часова 

Анализа садржаја  
наставних 
јединица, 
консултације у 
вези са применом 
иновативних 
метода рада  

 
школа 

Руководиоци 
Разредних 
већа и  
Стручних 
већа 

 
Октобар-јун 

5. Пружање 
подршке 
наставницима у 
коришћењу 
различитих 
метода, техника 
и инструмената 
за оцењивање 

- Упознавање 
наставника са 
различитим 
приступима у 
оцењивању 
-консултације у 
вези са израдом 
инструмената за 
оцењивање 

 
школа 

Наставници Септембар-јун 

6. Сарадња на 
идентификовањ
у даровитих 
ученика као и 
оних са 
тешкоћама у 
учењу и 
понашању 

-Константна 
размена 
информација о 
раду и понашању 
ученика, 
евидентирање и 
осмишљавање 
стратегију за рад 

 
школа 

Тим за ИО 
 

Септембар-јун 

7. Пружање 
подршке 
наставницима у 
раду са 
ученицима 
којима је 
потребна 
додатна 
образовна 
подршка 

-Давање 
инструкција, 
осмишљавање 
стратегије, 
примена 
индивидуализаци
је, израда ИОП-а, 
праћење и 
вредновање 

 
школа 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
родитељи 

Септембар-јун 

9. Сарадња са 
одељењским 
старешинама у 
планирању и 
реализацији 
часова 
одељењског 
старешине 

-Помоћ у 
одабиру тема у 
складу са 
узрасним 
карактеристикам
а и 
специфичностим
а, подршка у 
решавању 
проблема на 
нивоу одељења 

Школа Одељењске 
старешине од 
1. до 8. 
разреда 

Август-јун 
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10. Пружање 
подршке 
одељењским 
старешинама 1. 
разреда  

Информисање о 
структури 
одељења, 
праћење 
адаптације, 
осмишљавање 
стратегија за 
унапређење рада 

 
школа 

Одељењске 
старешине 1. 
разреда 

Током године 

11. Пружање 
подршке 
наставницима и 
одељењским 
старешинама у 
појачаном 
васпитном раду 
са ученицима 
који имају 
проблеме у 
учењу и 
понашању 

Идентификовање 
ученика са 
проблемима у 
учењу и 
понашању, 
осмишљавање 
стратегије 
појачаног 
васпитног рада, 
праћење ефеката, 
укључивање 
родитеља у 
процес решавање 
проблема, 
упућивање на 
друге установе 
према потреби 

 
 
 
 

школа 

Одељењске 
старешине од 
1. до 8. 
разреда 

Септембар-јун 

12. Пружање 
помоћи 
наставницима и 
одељењским 
старешинама у 
професионално
м усмеравању 
ученика 

Утврђивање 
способности, 
афинитета и 
потреба ученика 

 
 

школа 

Одељењске 
старешине 7. 
и 8. Разреда 
Тим за 
професионал
ну 
оријентацију 

 
Јануар-јун 

13. Пружање 
подршке и 
помоћи 
наставницима и 
одељењским 
старешинама у 
унапређивању 
сарадње са 
родитељима 

Саветодавни рад, 
укључивање 
надлежних 
установа према 
потреби 

 
школа 

Наставници 
Психолог 

 
Септембар-јун 

14. Праћење 
вођења 
педагошке 
документације 
наставника 

- Редовни увид у  
годишње и 
месечне планове 
рада, припрема за 
час и других 
докумената од 
значаја 

- Вођење 

 
школа 

Наставници  
Септембар-јун 
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евиденциј
е  

15. Сарадња са 
наставницима у 
изради плана 
професионално
г развоја и 
напредовања у 
струци 

- Посете 
часовима 
- Одабир 
компетенција 
које су најмање 
заступљене у 
стручном 
усавршавању 
- педагошко- 
инструктивни  
рад 

 
 

школа 

Наставници 
Директор 
Тим за 
стручно 
усавршавање 
Психолог 

   октобар-март 
и август 

16. Педагошко-
инструктивни 
рад са 
приправницим, 
студентима 

-Увођење у 
посао, стручна 
помоћ у 
реализацији 
образовно-
васпитног рада, 
вођењу 
документације, 
организација 
обављања 
стручне праксе 

 
 

школа 

Ментори 
Наставници 
који се 
истичу у раду 

 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рад са 
ученицима 

1. Тестирање 
ученика за 
полазак у 
школу 

- Примена 
тестова ТИП1 
- Индивидуални 
разговори 
- Евидентирање 
запажања 

 
школа 

Психолог Април-мај- јун 

2. Праћење 
успеха и 
напредовања 
ученика у 
наставним и 
ваннаставним 
активностима 

-Индивидуални 
разговори са 
ученицима, 
наставницима, 
родитељима 
- Посете 
часовима 
-Праћење  и 
информисање о 
успеху и владању 
ученика на 
Одељењским 
већима од 1. до 8. 
разреда 

 
 

школа 

Директор Током године 
 
 
 
 
 
 
Класификацио
ни периоди 

3. Учешће у 
структуирању 
одељења 1. 
разреда 

Уједначавање 
одељења  

школа Психолог Јул- Август 

4. Распоред 
нових ученика 

Индивидуални 
разговори са 

школа Психолог 
Наставници 

Септембар-јун 
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и праћење 
њихове 
адаптације 

ученицима, 
одељењским 
старешинама, 
родитељима 

5. Васпитни рад 
у одељењу: 
- Ефикасне 
методе и 
технике учења 
за  ученике 
5.,6., 7. и 8. 
разред 
-Насиље-врсте, 
облици за 
ученике 5., 6., 
7. и 8. разреда- 
-Конструктивно 
решавање 
конфликата за 
ученике 5., 6., 
7. и 8. разреда 
-информисање 
у оквиру 
професионалне 
оријентације 

 
Индивидуални и 
групни 
саветодавни рад 
 
Предавања, 
радионице, 
презентације 

школа Одељењске 
старешине 
Психолог 

Септембар-јун 

6. Појачан 
индивидуални 
васпитни рад са 
ученицима који 
имају проблеме 
у учењу и 
понашању 

Информисање, 
саветодавни рад 
са одељењским 
старешинама и 
родитељима, 
саветодавни рад 
са ученицима, 
осмишљавање 
плана, 
договарање, 
континуирано 
праћење 
резултата 

школа Психолог 
Одељењске 
старешине 
Наставници 

Септембар-јун 

7. Подршка 
ученицима код 
којих се у 
настави 
примењује 
индивидуализа
ција и ИОП 

- Индивидуални 
разговори 
-Израда 
педагошког 
профила,  
развијање ИОП-
а, праћење и 
вредновање 
реализације 

школа Одељењске 
старешине, 
наставници 
Родитељи 
Тим за ИО 

 
 
Септембар-мај 

8. Рад у оквиру 
професионалне    
   оријентације:  

 
 
-пружање 

 
 

школа 

 
- Тим за 
професионал
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-информисање 
о активностима 
и временском 
динамиком 
полагања 
завршног 
испита 
-испитивање 
професионални
х жеља и 
опредељења 
ученика  
- Презентација 
средњих школа 
за ученике 7. и 
8. разреда 
-Помоћ 
приликом 
попуњавања 
листа жеља 

подршке 
члановима Тима 
за 
професионалну 
оријнтацију 
 

ну 
оријентацију 
 
 

Децембар-
јануар 
 
 
 
 
 
 
 
 
Април-мај 
 
 
 
 
јун 

9. Учешће у 
раду 
Вршњачког 
тима 

Формирање Тима 
Обучавање тима, 
организовање 
акција 

школа Наставници 
грађанске 
наставе 
Одељењске 
старешине 

Септембар-јун 

Рад са 
родитељима 

1. 
Организовање и 
реализација 
родитељских 
састанака: 
- за родитеље 
ученика 1. 
разреда: 
Полазак 
детета у 
школу-улога 
родитеља 
-за родитеље 
ученика 5. 
разреда: 
Адаптација на 
предметну 
наставу 
- за родитеље 
ученика 8. 
разреда:  
Полагање 
завршног 
испита и упис у 
средњу школу 

- Тимски рад са 
одељењски 
старешинама  
- праћење 
реализације 
родитељских 
састанака 

школа Директор  
Психолог 
 

 
-септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фебруар 
 

2. Упознавање - представљање школа Секретар Септембар-јун 
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родитеља са 
важећим 
законима, 
правилницима, 
конвенцијама, 
протоколима и 
другим 
документима 
који се у школи 
примењују 

истих на 
седницама 
Наставничког 
већа 
- припрема 
материјала за 
родитељске 
састанке 

Психолог 
Представник 
Савета 
родитеља 

3. Учешће у 
планирању и 
реализацији 
Дана отворене 
школе 

Осмишљавање 
активности  

школа Тим за 
школски 
маркетинг 
Психолог 
Директор 

Септембар-јун 

4. Укључивање 
родитеља у 
поједине 
сегменте рада 
школе  

-Укључивање 
родитеља у 
активности које 
школа организује 
у складу са 
њиховим 
могућностима и 
интересовањима  

школа Тимови 
Директор 
Психолог 

Септембар-јун 

5. Пружање 
подршке и 
помоћи 
родитељима 
чија деца имају 
тешкоће и 
проблеме у 
учењу,  
понашању, 
развоју  

- Индивидуални 
саветодавни рад 
- Праћење 
напредовања 
ученика 
- Упућивање на 
надлежне 
установе и 
остваривање 
сарадње 

школа Одељењске 
старешине 
Представниц
и надлежних 
установа 

Септембар-јун 

6. Саветовање и 
пружање 
помоћи 
родитељима у 
креирању 
квалитетног 
слободног 
времена 
ученика 

Индивидуални 
саветодавни рад,  
праћење ученика  
и упућивање на 
различите 
образовне, 
спортске, 
културне и друге 
активности у 
складу са 
њиховим 
афинитетима  

Школа Представниц
и Општине 
НБг 
Образовне, 
културне 
установе, 
спортски 
центри за 
децу 
Наставници 

Септембар-јун 

7. Сарадња са 
Саветом 
родитеља 

Информисање 
представника 
Савета родитеља 
о различитим 
питањима 

школа Директор 
Секретар 

Септембар-јун 
(по потреби) 
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Рад са 
директором, 
стручним 
сарадницима 
 

1. Сарадња са 
директором и 
психологом на 
изради 
програма, 
планова, 
анализа, 
извештаја и 
других 
стратешких 
документата  

Увид и анализа 
документације 
ради 
унапређивања 
образовно-
васпитног рада 

школа Наставници Септембар-
август 

2. Сарадња у 
оквиру рада 
стручних 
Тимова и 
комисија 

Планирање и 
реализација 
активности у 
оквиру Тима за 
самовредновање, 
Тима за заштиту 
деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Тима за стручно 
усавршавање, 
Тима за 
професионалну 
оријентацију,  
Тима за стручно 
усавршавање, 
Тима за 
инклузивно 
образовање, 
Комисије за 
праћење 
реализације 
образовно-
васпитног рада 

школа Директор 
Руководиоци 
Тимова и 
комисија 

Септембар-
август 

3. Сарадња  на 
формирању 
одељења и 
расподеле 
одељењских 
старешина 

Уједначавање 
одељења првог 
разреда, одабир 
одељењских 
старешина-
анализа рада, 
консултације 

школа Психолог 
Директор 

Јун-август 
Током године ( 
по потреби) 

4. Сарадња по 
питању 
приговора и 
жалби 
родитеља 

Решавање 
приговора и 
жалби, разговори 
са родитељима, 
наставницима, 
ученицима 

школа Психолог 
Директор 
Одељењске 
старешине 

Септембар-јун 

5.Сарадња са 
педагошким 

Размена 
информација и 

школа Тим за ИО 
Директор 

По потреби 
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асистентом и 
личним 
пратиоцем 
детета у вези са 
актуелним 
питањима и 
проблемима 

усаглашавање 
образовно-
васпитних 
активности 

 

Рад у 
стручним 
органима и 
тимовима 

1. Учешће у 
раду 
Наставничког 
већа, 
Педагошког 
колегијума, 
Стручних, 
Разредних и 
Одељењских 
већа 

-информисање о 
резултатима 
спроведених 
истраживања, 
анализа и других 
активности од 
значаја за 
образовно-
васпитни рад 

школа Директор 
Психолог 

Септембар-
август 

2. 
Координирање 
Тима за 
самовредновањ
е и Тима за ИО 

Учешће у изради 
годишњег плана 
активности, 
координисање 
активности, 
подела задужења, 
учешће у 
реализацији 
планираних 
активности, 
израда извештаја 
и предлагање 
мера за 
унапређење рада 

школа Директор 
Чланови 
Тимова 

Септембар-
август 

3. Учешће у 
раду Тима за 
заштиту деце 
од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Тима за 
професионалну 
оријентацију, 
Тима за 
стручно 
усавршавање, 
Тима за ШРП, 
Комисије за 
праћење 
реализације 
школског 
програма 

Учешће у изради 
годишњег плана 
активности, 
учешће у  
реализацији 
планираних 
активности, 
учешће у изради 
извештаја и 
предлагање мера 
за унапређење 
рада 

школа Директор 
Руководиоци 
Тимова 

Септембар-
август 

Сарадња са 1. Сарадња са У ситуацијама Школа Директор Септембар-јун 
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надлежним 
установама, 
организација
ма, 
удружењима 
и јединицом 
локалне 
самоуправе 

центром за 
социјални рад 

када је потребна 
подршка (деца са 
ризичним 
понашањем, 
разводи 
родитеља, 
социјално 
угрожени) 
остваривање 
контакта и 
успостављање 
сарадње 

 
Центр
и 

Одељењске 
старешине 
Психолог 
Социјални 
радници 

према потреби 

2. Сарадња са 
предшколском 
установом “11. 
април”  

Пружање 
подршке Тиму за 
школски 
маркетинг-
Презентација 
школе, 
организација 
посета 
предшколаца 
школском часу 

школа Тим за 
школски 
маркетинг 
Директор 
Управа 
предшколске 
установе,стру
чни сарадник 
предшколске 
установе, 
васпитачима 
из вртића 

Фебруар, март, 
април 

3. Сарадња са 
средњим 
школама 

- Остваривање 
контаката и 
организација 
презентација 
средњих школа 
за ученике 7. и 8. 
разреда 

школа Психолог и 
особе  
задужене за 
презентацију  
средњих 
школа  

Април, мај 

4. Сарадња са 
основним 
школама 

Комуникација, 
сарадња, размена 
информација и 
искустава са 
стручним 
сарадницима из 
других основних 
школа 

 
школа 

Самостално Септембар-
август 

5. Сарадња са 
Домом здравља 
“Нови Београд” 

Сарадња везана 
за организацију 
предавања за 
ученике везаних 
за очување и 
заштиту здравља 

школа Задужена 
лица из Дома 
здравља 
“Нови 
Београд”- 
школски 
диспанзер 

Септембар-јун 

6. Сарадња са 
Центром за 
патологију 
говора 

Упућивање 
ученика и 
родитеља ради 
добијања додатне 

школа Психолог 
Стручна лица 
из установе 
 

Септембар-јун 
По потреби 
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подршке и 
помоћи  

7. Сарадња са 
Институтом за 
ментално 
здравље 

Упућивање 
ученика и 
родитеља ради 
добијања додатне 
подршке и 
помоћи 

школа Психолог 
Стручна лица 
из установе 

Септембар-јун 
По потреби 

8. Сарадња са 
МУП-ом 

Учешће у 
организацији 
предавања за 
ученике, сарадња 
у вези са 
ученицима са 
проблемима у 
понашању 

школа Задужена  
лица из 
МУП-а 
Директор 

Септембар-јун 
По потреби 

9. Сарадња са 
Филозофским и 
Учитељским 
факултетом 

Организација 
спровођења 
стручне праксе 
студената 

школа Наставници 
Представниц
и установа 

Септембар-јун 

Вођење 
документаци
је, припрема 
за рад и 
стручно 
усавршавање 

1. Свакодневно 
вођење 
Дневника рада 

Евидентирање и 
бележење свих 
реализованих 
активности на 
дневном нивоу 
(разговори са 
наставницима, 
ученицима, 
родитељима и 
другим 
активностима) 
 

школа самостално Септембар-
август 

2. Вођење 
евиденције о 
предатим 
годишњим и 
оперативним 
плановима 
наставника 

Увид и 
евидентирање 
достављених 
годишњих и 
месечних 
планова рада 
наставника 

школа самостално Септембар-јун  

3. Израда 
годишњег 
плана рада и 
месечних 
планова рада 
педагога 

Израда годишњег 
плана и програма 
на основу 
Правилника о 
програму свих 
облика рада 
сарадника, 
израда месечних 
планова рада на 
основу годишњег 
плана рада 

школа самостално Септембар-
август 
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4. Израда 
извештаја о 
раду педагога 
на годишњем 
нивоу 

Вођење 
евиденције и 
представљање 
реализованих 
активности 

школа самостално Јун-август 

5. Израда 
извештаја о 
успеху и 
владању 
ученика  
(полугодишњи 
и годишњи) 

Прикупљање и 
интерпретација 
статистичких 
података 

школа Одељењске 
старешине 
Тим за 
статистичку 
обраду 
података 

фебруар, 
август 

6. Вођење 
евиденције о 
посећеним 
часовима 

Евидентирање 
свих посећених 
часова са 
анализом ради 
унапређења 
образовно-
васпитног рада 

школа самостално Септембар-јун 

7. 
Документација 
са извештајима 
о реализованим 
истраживањима 

Осмишљавање и 
реализација 
истраживања 

школа Сви 
заинтересова
ни 

Септембар-јун 

8. 
Документација 
о раду Тима за 
самовредновањ
е 

Евидентирање 
састанака Тима 
за 
самовредновање, 
реализација 
планираних 
активности 

школа Чланови 
Тима за 
самовраднова
ње и Тима за 
статистичку 
обраду 
података 

Септембар-
август 

9. 
Документација 
о раду Тима ИО 

Евидентирање 
састанака Тима, 
реализација 
планираних 
активности 

школа Чланови 
Тима за ИО 
Одељењске 
старешине 

Септембар-
август 

10. Припрема за 
послове 
предвиђене 
програмом и 
планом рада 

Припремање у 
складу са 
активностима 
(консултовање 
литературе, 
закона и 
правилника, 
протокола, 
припрема 
материјала, 
извештаја,анализ
а…) 

школа Директор 
Психолог 
Наставници 

Септембар-
август 

11. Вођење 
личног 

Прикупљање и 
прилагање 

школа Самостално Септембар-
август 
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портфолиа о 
стручном 
усавршавању 

потврда са 
семинара, 
стручних 
трибина, 
конференција  
Евидентирање 
важних тачака у 
професионалном 
развоју 

12. Стручно 
усавршавање 

Учешће на 
акредитованим 
семинарима, 
трибинама, 
конференцијама, 
секцијама, 
праћење стручне 
литературе 

школа Самостално  Септембар-
август 
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7.2  ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 
Психолог: Данијела Вујовић 
 

ОБЛАСТ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 
I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
    ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
    (посредан рад) 
 
 

1. Учествовање у припреми: 
Акционог плана установе, школског програма, 
програма појачаног васпитног рада, плана 
самовредновања установе, индивидуалних 
образовних планова за ученике; 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада школе и 
његових појединих делова (програма стручних 
органа и тимова, стручног усавршавања, програма 
рада стручног сарадника, сарадње са породицом, 
сарадње са друштвеном средином, програма и 
акционог плана за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања). Учествовање у 
припреми делова годишњег плана рада школе који се 
односе на планове и програме: подршке ученицима 
(додатна образовна подршка, професионална  
оријентација ); 

3. Учествовање у избору дидактичког материјала, 
односно уџбеника у школи; 

4. Припремање плана посете психолога васпитно-
образовним активностима/ часовима у школи; 

5. Припремање годишњег програма рада и месечних 
планова рада психолога; 

6. Припремање плана сопственог стручног 
усавршавања и професионалног развоја. 

 
 
II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  
      ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  
      (посредан рад) 
 
 

1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-
васпитног рада установе и предлагање мера за 
побољшање ефикасности, економичности и 
успешности установе у задовољавању образовних и 

 
 
 
 
 
 
август, септембар 2018. 
и јун 2019. год. 
 
 
 
август, септембар 2018. 
и јун 2019. год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
август, септембар 2018. 
и јун 2019. год. 
август 2019. 
 
август 2018. и током 
школске године 
август, септембар 2018. 
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Током школске године 
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развојних потреба деце/ ученика; 
2. Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у развоју и учењу. 
Учествовање у континуираном праћењу и 
вредновању остварености општих и посебних 
стандарда постигнућа спровођењем квалитативних 
анализа постигнућа ученика, информисањем свих 
заинтересованих страна о резултатима анализе и 
припремом препорука за унапређивање постигнућа; 

3. Праћење и вредновање примене  мера 
индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана за децу; 

4. Учествовање у  истраживањима која се спроводе у 
оквиру самовредновања рада школе (учешће у изради 
инструмента процене, дефинисању узорка и изради 
квалитативне анализе добијених резултата);   

 
 
III   РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 
       (непосредан рад) 
 

1. Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса 
праћења и посматрања дечјег напредовања у 
функцији подстицања  развоја детета/ученика и 
учења. Саветодавни рад усмерен ка стварању 
психолошких услова за подстицање целовитог 
развоја деце/ученика; 

2. Пружање стручне подршке наставницима усмерено 
на адекватно и правовремено задовољавање потреба 
детета (подстицање игре и других активности), 

3. Пружање подршке наставницима у планирању и 
реализацији непосредног образовно-васпитног рада 
са децом, односно ученицима, а нарочито у области 
прилагођавања рада образовно-васпитним потребама 
детета, односно ученика; избора поступака 
посматрања и праћења напредовања деце у учењу и 
развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; 
стварања подстицајне атмосфере у групи, односно на 
часу; развијања  комуникације и сарадничких односа 
у групи, односно одељењу; 

4. Пружање подршке јачању  наставничких 
компетенција у областима: комуникација и сарадња, 
конструктивно решавање сукоба и проблема, 
подршка развоју личности детета, односно ученика, 
подучавање и учење, организација средине и 
дидактичког материјала; 

Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
Током школске године 
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5. Упознавање наставника са психолошким 
принципима успешног процеса учења и резултатима 
испитивања групне динамике, одн. социјалне 
интеракције у појединим одељењима 

6. Саветовање наставника у индивидуализацији 
васпитно-образовног рада, односно наставе на основу 
уочених потреба, интересовања и способности деце, 
односно психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика (способности, мотивације, 
особина личности) и остварености образовних 
постигнућа у школи; 

7. Пружање подршке  наставницима координисањем 
израде и у сарадњи са  наставницима и родитељима, 
тимско израђивање педагошког профила ученика. 
Учествовање у развијању индивидуалних образовних 
планова коришћењем резултата сопствених 
психолошких процена и психолошких процена 
добијених из других установа; 

8. Пружање подршке наставницима у раду са 
ученицима код којих је утврђен психолошки узрок 
неуспеха у достизању захтева образовних стандарда 
као и појава неадаптивних облика понашања  и 
предлагање мера за њихово превазилажење; 

9. Оснаживање наставника да препознају способности, 
интересовања и склоности ученика које су у 
функцији развоја професионалне каријере ученика; 

10. Пружање подршке наставницима у формирању и 
вођењу ученичког колектива, указивање на 
психолошке узроке евентуалних поремећаја 
интерперсоналних односа у групама и разредима и 
предлагање мера за њихово превазилажење; 

11. Пружање подршке наставницима у раду са 
родитељима, односно старатељима; 

12.  Саветодавни рад са наставницима давањем повратне 
информације о посећеној активности, односно часу, 
као и предлагањем мера за унапређење праћеног 
сегмента васпитно-образовног, односно образовно- 
васпитног процеса; 

13. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 
подстицање на реализацију заједничких задатака, у 
оквиру  стручних већа, актива и тимова;  

14. Пружање подршке наставницима менторима и 
саветодавни рад са приправницима у процесу 
увођења у посао и лиценцирања;  

 
 

 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
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IV   РАД СА УЧЕНИЦИМА 
       (непосредан рад) 

1. Учешће у организацији пријема ученика, праћења 
процеса адаптације и подршка ученицима у 
превазилажењу тешкоћа адаптације;  

2. Учешће у праћењу  напредовања и пружању подршке 
ученицима у развоју и учењу,  

3. Учешће у тимском осмишљавању и праћењу 
реализације индивидуализованог приступа у раду са 
децом;  

4. Испитивање детета уписаног у основну школу 
проценом интелектуалног, емоционалног и 
социјалног статуса ради прављења структура 
одељења и давања препорука за даљи рад; Ретест по 
потреби 

5. Учешће у структуирању група продуженог боравка; 
6. Испитивање општих и посебних способности, 

професионалних интересовања, праћење мотивације 
за школско учење,  групне динамике одељења и 
статуса појединца у групи, психолошких чинилаца 
успеха и напредовања ученика и одељења, применом 
стандардизованих психолошких мерних инструмента 
и процедура, као и других инструмената процене 
ради добијања релевантних података за реализацију 
непосредног рада са ученицима и других  послова у 
раду са наставницима, родитељима, институцијама; 

7. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који 
имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 
проблеме понашања; 

8. Рад са ученицима на унапређењу социјалних 
вештина, превазилажењу непријатних психичких 
стања, ојачавању поверења у себе и друге и богаћењу 
позитивних сазнања о себи и другима и др; 

9. Подршка развоју професионалне каријере ученика 
професионалним информисањем и саветовањем (на 
основу процењених способности, интересовања, 
особина личности, мотивације ученика), Процена 
ТПИ ТЛР 

10.  Пружање подршке ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу; 

11. Пружање психолошке помоћи детету, односно 

 
 
 
 
август, септембар 2018. 
и током школске године 
 
Током школске године  
 
Током школске године 
 
 
Aприл,мај 2019.У току 
шк.године по потреби 
 
 
Август, септембар 2018. 
Током године, друго 
полугодиште школске 
2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
децембар 2018. и током 
другог полугодишта 
 
 
 
Током школске године 
 
Током школске године, 
по потреби 
 
Током школске године, 
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ученику, групи, односно одељењу у акцидентним 
кризама; 

12. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике 
који врше повреду правила понашања у школи или се 
не придржавају одлука директора и органа школе, 
неоправдано изостану са наставе пет часова, односно 
који својим понашањем угрожавају друге у 
остваривању њихових права; 

 
 
V   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО 
      СТАРАТЕЉИМА 
      (непосредан рад) 
 

1. Прикупљање података од родитеља, односно 
старатеља који су  од значаја  за упознавање ученика 
и праћење његовог развоја; 

2. Саветодавни  рад са родитељима, односно 
старатељима ученика који имају различите  тешкоће 
у развоју, учењу и понашању и сарадња у вези са  
пружањем подршке у реализацији индивидуалних 
образовних планова; 

3. Подршка јачању родитељских васпитних 
компетенција, нарочито информисањем о 
психолошким карактеристикама њихове деце у 
оквиру индивидуалних консултација; 

4. Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно 
старатеља чија деца врше повреду правила понашања 
у школи и којима је одређен појачани васпитни рад; 

5. Учествовање у реализацији програма сарадње 
установе са родитељима, односно старатељима 
ученика (информисањем родитеља и давањем 
предлога по питањима која се разматрају на савету 
родитеља, учествовање родитеља у школским 
активностима,  родитељски састанци и друго); 

 
 
VI.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,   
       СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,  
       ПЕДАГОШКИМ  АСИСТЕНТОМ И  
       ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 
       (непосредан рад) 
 

1. Сарадња са директором на пословима који се тичу  
обезбеђивања ефикасности, економичности  и 
флексибилности образовно-васпитног рада  установе 

по потреби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август, септембар 2018. 
и током школске године 
 
Током школске године 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август, септембар 2018. 
и током школске године 
по потреби 
август, септембар 2018. 
и током школске године  
август, септембар 2018. 
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2. Сарадња са директором  на припреми докумената 
установе, прегледа, извештаја и анализа; 

3. Сарадња са директором на припреми и реализацији 
разних облика стручног усавршавања (предавања, 
семинари ) за учитеље, наставнике и стручног 
сарадника у оквиру установе; 

4. Учествовање у раду комисије за проверу 
савладаности програма за увођење у посао учитеља, 
односно наставника; 

 
 
VII.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И  
        ТИМОВИМА 
        (посредан рад) 
 

1. Учествовање у раду наставничког већа ( давањем 
саопштења, информисањем о резултатима обављених 
анализа, прегледа,  и других активности од значаја за 
образовно-васпитни рад и јачање наставничких 
компетенција);  

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују 
ради остваривања одређеног задатка, програма или 
пројекта, 

3. Учествовање у раду стручних већа, актива за 
развојно планирање и развој  школског програма и 
педагошког колегијума  

 
 
VIII   САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,  
          ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И   
          ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
          (посредан рад) 
 

1. Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и 
другим институцијама значајним за остваривање 
циљева образовно-васпитног рада и добробити деце/ 
ученика;   

2. Учествовање у раду стручних  удружења, њихових 
органа, комисија и др.  

3. Сарадња са психолозима који раде у другим 
установама, институцијама, организацијама, 
удружењима од значаја за остваривање образовно-
васпитног рада и добробити деце/ученика: основне 
школе у окружењу, центри за социјални рад, домови 
здравља, заводи за  ментално здравље и друге 
здравствене установе и др. 

и 
према плану стручног 
усавршавања 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
 
Током школске године 
 
Током школске године 
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IX.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
       ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО  
       УСАВРШАВАЊЕ 
       (посредан рад) 
 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 
документацији: дневник рада психолога и  
евиденција о раду са дететом ( досије ученика); 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 
анализама, психолошким тестирањима, посећеним 
активностима, односно часовима и др; 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим 
програмом и оперативним плановима рада 
психолога; 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и 
заштита материјала који садржи личне податке о  
ученицима; 

5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, 
учествовањем  у активностима секције психолога у 
образовању), похађањем акредитованих семинара, 
похађањем  стручних скупова, разменом искуства и 
сарадњом са другим психолозима у образовању; 

 

 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 

 
 
7.3 ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 
Библиотекар: Марија Трнавац 
 
Област Активност Предвиђени 

сарадници 
Место Вре

ме 
Начин 

реализације 
I 
Планирање и 
програмирање 
 
 
 

- Израђивање годишњег, 
месечних и оперативних 
планова 
- Планирање набавке 
литературе за ученике, 
наставнике и стручне 
сараднике 
- Планирање рада са 
ученицима у школској 
библиотеци 
- Планирање рада 
библиотечке секције 

Директор 
Психолог 
Наставници 

Библиотека Током 
године 

Планирање 
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- Планирање развоја 
школске библиотеке и 
набавка библиотечке грађе 
потребне за реализацију 
наставе и васпитно-
образовног рада. 
 

II 
Праћење и 
вредновање  
образовно-
васпитног 
рада 
 
 
 
 

- Одабирање и припремање 
литературе  за разне 
образовно-васпитне 
активности 
- Коришћење сазнања и 
достигнућа савремене науке 
и резултата сопственог 
истраживачког рада 
- Побољшање елементарне 
писмености корисника 
развијањем критичког 
односа према различитим 
информацијама и изворима 
сазнања и осећаја за 
естетске вредности. 

Наставници 
Педагог 
Психолог 
Директор 
Библотекари 

Библиотека Током 
године 

Анализа 
Разговор 
Савети 

III 
Рад са 
наставницима 
 
 
 
 

- Сарадња са 
наставницима на 
промоцији читања 
- Сарадња са 
наставницима око 
утврђивања годишњег 
плана обраде лектире и 
коришћења наставничко-
сарадничког дела 
школске библиотеке 
- Коришћење ресурса 
библиотеке у процесу 
наставе 
- Информисање 
наставника о набављеним 
књигама, изложбама и 
акцијама. 

Наставници 
Психолог 

Библиотека
Школа 

Током 
године 

Предлози 
Сугестије 
Разговор 
Заједнички 
часови 

IV 
Рад са 
ученицима 
 
 
 
 

-Припрема ученика за 
самостално коришћење 
библиотечке грађе 
- Помоћ ученицима код 
учења ван школе и усвајању 
метода самосталног рада на 
тексту 
- Помоћ ученицима у 
припреми и обради задате 
теме 

Наставници 
Родитељи 

Библиотека 
 
Библиотека 
„Вук 
Караџић“ 

Током 
године 

Групни и 
индивидуал
ни  рад са 
ученицима 
 
Предавање у 
библиотеци 
 
Реализација 
часова 
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- Упознавање ученика са 
библиографским 
цитирањем 
- Развијање позитивног 
односа према читању и 
важности разумевања 
текста, упућивање на 
истраживачке методе рада 
(употреба лексикона, 
енциклопедија, речника и 
др.) и употреба свих извора 
и њихово самостално 
коришћење  
- Рад са  ученицима који 
учествују у манифестацији  
„Читалачка значка“  
- Стимулисање ученика да 
пажљиво чувају и користе 
библиотечку грађу, да 
развијају навику долажења 
у школску  и јавну 
библиотеку, да узимају 
учешћа у њеним културно-
просветним активностима у 
складу са својим 
интересовањима и 
потребама  
- Подстицање побољшања 
информационе и медијске 
писмености ученика 
развијањем истраживачког 
духа и критичког односа 
према различитим 
информацијама и изворима 
сазнања, као и осећаја за 
естетске вредности. 
 

 
Разговор 

V 
Рад са 
родитељима 
 
 
 

- Сарадња са родитељима у 
вези са развијањем 
читалачких навика ученика 
- Сарадња са родитељима у 
оквиру побољшања услова 
рада школске библиотеке. 
 

Родитељи Библиотека Током 
године 

Разговор, 
Савети, 
сугестије 

VI 
Рад са 
директором, 
стручним 
сарадницима и 
педагошким 
асистентом 

- Сарадња са стручним 
већима наставника, 
педагогом, психологом и 
директором школе у вези с 
набавком и коришћењем 
књижне грађе и периодике 
- Информисање стручних 

Наставници 
Педагог 
Психолог 
Директор 

Библиотека 
Школа 
 

Током 
године 

Израда 
паноа 
Изложбе 
Изложбе 
књига 
Договор 
Сугестије 
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веће, стручних сарадника и 
директора школе о набавци 
нове стручне литературе 
- Сарадња око 
обезбеђивања књижне грађе 
за библиотеку коју користе 
ученици, наставници и 
стручни сарадници     
- Сарадња са 
заинтересованим за 
реализацију 
мултидисциплинарних 
пројеката, изложби, за 
организовање књижевних 
сусрета и других културних 
догађаја, еколошких 
пројеката и садржаја којима 
се апострофира борба 
против свих облика 
зависности 
- Припремање и 
организовање културних 
активности школе: 
књижевни сусрети, 
предавања, трибине, акције 
прикупљања књига, 
изложбе, конкурси, 
обележавање значајних 
јубилеја 
- Обележавање: „Светског 
дана књиге“, „Дечје 
недеље“, „Дана школских 
библиотекара“, „Дана 
Светог Саве“,   „Дана 
писмености“,“Дана школе“ 
и др.  
- Учешће у припремању 
прилога и изради интернет 
презентације школе.   

колега 
 

VII 
Рад у 
стручним 
органима и 
тимовима 

- Рад у стручном већу 
библиотекара основних 
школа Новог Београда  
- Рад у стручним тимовима 
у циљу промовисања школе 
и прикупљања средстава за 
обнову књижног фонда 
- Ажурирање сајта школе. 

Библиотекари 
Наставници 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Родитељи 

Библиотека 
 
Основне 
школе Новог 
Београда 

Током 
године 

Присуствова
ње стручном 
активу 
 
Ажурирање 
сајта школе 
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VIII 
Сарадња са 
надлежним 
установама, 
организацијам
а удружењима 
и јединицом 
локалне 
самоуправе 

- Сарадња са другим 
школама, школским, 
градским и другим 
библиотекама, као и 
Народном библиотеком 
Србије 
- Сарадња са локалном 
самоуправом по питању 
промоције рада библиотеке 
и школе 
- Сарадња са просветним, 
научним, културним и 
другим установама 
(новинско-издавачким 
предузећима, радио-
телевизијским центрима, 
филмским и позоришним 
кућама, домовима културе 
и културно-просветним 
заједницама и 
организацијама које се баве 
децом и омладином као и 
другим образовним 
установама) 
- Учешће у раду Стручног 
већа библиотекара 
основних школа Новог 
Београда и Друштва 
школских библиотекара 
Србије. 

Библиотекар 
Уредници 
Представници 

Библиотека 
 
Друге 
школе, 
школске, 
градска и 
друге 
библиотеке,  
Народна 
библиотека 
Србије 
 
Просветне, 
научне, 
културне и 
друге 
установе 

Током 
године 

Сарадња и 
размена 
искустава са 
колегама у 
локалној 
средини 

IX 
Вођење 
документације
, 
припрема за 
рад и стручно 
усавршавање 
 
 
 

- Праћење и евиденција 
коришћења литературе у 
школској библиотеци 
- Вођење документације о 
раду школске библиотеке и 
школског библиотекара, 
анализа и вредновање рада 
школске библиотеке у току 
школске године 
- Стручно усавршавање – 
учешће на семинарима, 
саветовањима и дугим 
скуповима.  
 

Библиотекари Библиотека 
 
Семинари 

Током 
године 

Анализа 
 
Коришћење 
стручне и 
педагошке 
литературе 
 
Учешће на 
семинарима 
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8. ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
 
 
8.1.  План рада Савета родитеља 

Савет родитеља О.Ш. „Радоје Домановић“ у школској 2018/2019. години планира да се 
бави следећим питањима: 

Р.б
р Активност Време реализације Ко реализује 

Потреб
на 

средств
а 

1 Избор осигуравајуће куће код које ће се 
ученици осигурати у периоду од годину дана Август/ септембар Савет 

родитеља не 

2 Усвајање извештаја о раду школе у 
2017/2018. школској години 

Почетком школске 
године 

Савет 
родитеља не 

3 Усвајање програма и плана рада школе за 
2018/2019. годину 

Почетком школске 
године 

Савет 
родитеља не 

4 Одређивање дневница наставницима за 
извођење наставе у природи и екскурзија 

Почетком школске 
године 

Савет 
родитеља не 

5 
Безбедност ђака пешака на путу до школе и 
организовање аутобуског превоза за ђаке који 
живе даље од школе 

Лето/Јесен 2018 Савет 
родитеља не 

6 

Безбедност ђака у школи, стање 
информационе безбедности ученика и 
евентуално увођење професионалног 
обезбеђења ученика у школи  

Јесен 2018 Школа да 

7 Решење проблема одлагања ранчева ученика 
старијих разреда у школи Јесен 2018 Школа ? (да) 

8 
Уређење дворишта и организовање дана 
током којих ће ученици са родитељима 
сређивати двориште 

Јесен/Пролеће 2018 
Савет 

родитеља & 
Школа 

? (да) 

9 Прикупљање старог папира 
Први петак у 

школској години/ 
Према потреби 

Савет 
родитеља & 

Школа 
не 

10 
Припрема пријаве за конкурс МКИ (дечје 
стваралаштво и стваралаштво за децу и 
младе). 

Јануар 
Савет 

родитеља & 
Школа 

не 

11 Пријава на конкурс МКИ Фебруар Школа не 

12 Разматрање извештаја о изведеним 
екскурзијама и наставама у природи 

Током другог 
полугодишта 

Савет 
родитеља не 

13 Избор предложених уџбеника за школску 
2019/2020. годину; 

Током другог 
полугодишта 

Савет 
родитеља не 

14 Евентуално увођење додатних одељења 
продуженог боравка. 

Крајем другог 
полугодишта 

Савет 
родитеља не 
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15 Припрема плана рада Савета школе за 
школску 2019/2020. годину; 

Крајем другог 
полугодишта 

Савет 
родитеља не 

 
 
 
9.ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА 

 
9.1 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
Руководилац: Сања Вратоњић- педагог 
Чланови Тима: Драгица Врвић, Верица Милосављевић, Гордана Живковић, Василија 
Вилотијевић, Јелена Нисић Недељковић, Марија Џиновић, Маја Ружић, Ивана Коцић и 
представник Савета родитеља 
 
За школску 2018/2019. годину, Тим за самовредновање предложио је , а Наставничко 
веће усвојило је:  
 
Област квалитета: 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 
 
 
Подручје вредновања:  
 
Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 
У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада школе 
Лидерско деловање директора омогућава развој школе 
Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 
Материјално-  технички ресурси користе се функционално 
Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 
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План рада Тима 
 

ВРЕМЕ 
(МЕСЕЦ) 

 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

IX 1. Израда плана за самовредновање рада школе. 
2. Подела задужења. 

Тим за 
самовредновање 
 

Израђен 
Акциони план и 
додељено 
задужење сваком 
члану Тима 

III 1. Процена досадашењег тока реализације 
самовредновања и договор о даљем раду. 

Тим за 
самовредновање 
 

Постојање 
информација о 
самовредновању 
које је урађено 
до марта и 
подела задужења 
за даљи рад 

VIII 

 
1. Писање и усвајање извештаја о обављеном 
самовредновању, са препорукама за даљи 
образовно- васпитни рад. 

Координатор 
Тима за 
самовредновање 
 
 

Израђен 
извештај и 
осмишљене мере 
за унапређење 

2. Упознавање Наставничког већа, Школског 
одбора и Савета родитеља Школе са извештајем. 

Координатор 
Тима за 
самовредновање 
 

Презентован 
извештај 

 
 
 

 

9.2 ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 

 
Руководилац: Данијела Вујовић 
Чланови Тима: Сања Вратоњић, Снежана Стаменић, Тијана Братић, Наташа 
Јановић, Снежана Шукара, Жељка Грбан, Дубравка Дошеновић, Татјана Тасић, 
Александра Ђорђевић и представник Савета родитеља 
 
 
Стручни тим за инклузивно образовање координира све активности у установи 
које се односе на образовање деце којима је потребна додатна подршка. Између 
осталог, овај тим: 
-Може да поднесе предлог за утврђивање права на ИОП 
-Предлаже чланове тима за пружање додатне подршке детету директору установе 
-Написан ИОП доставља Педагошком колегијуму на усвајање 
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-Даје сагласност на одлуку педагошког колегијума о даљој примени, изменама и 
допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП -ом, а на основу вредновања 
ИОП-а 
Након давања сагласности за израду ИОП-а од стране родитеља/старатеља, 
директор школе формира тим за пружање додатне подршке детету. Чланови тима 
су дефинисани чланом 76. Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и чланом 8. Правилника. Уколико родитељ , односно други законски 
заступник, неоправдано  одбије учешће у изради или давање сагласности на ИОП, 
установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите, у 
циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика. 
Обавезни чланови тима су : учитељ или одељенски старешина, стручни сарадник 
и родитељи. У тим је могуће укључити, према потреби и педагошког асистента и 
стручњака ван установе који добро познаје дете, на предлог родитеља. Овај Тим 
израђује, односно пише ИОП за дете. Примена ИОП-а почиње након што он буде 
усвојен од стране Педагошког колегијума установе. 
 
 

Активности Начин 
реализације 

Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум 
успеха 

Формирање 
Стручног тима 
за инклузивно 

обрзовање 

састанак Август 2018. Директор/ пп 
служба 

Добра сарадња 
међу 
члановима, 
доказ 
записници са 
састанака 

 Упознавање 
чланова СТИО 
са програмом 
инклузивног 
образовања и 
планираним 
активностима 
за шк. 
2018/2019. 

састанак Септембар/ 
октобар 2018. 

Координатор 
тима 

Сви чланови 
СТИО су 
упознати са 
програмом и 
планираним 
активностима 

Идентификова
ње ученика 
којима је 
потребан неки 
вид додатне 
подршке 

Праћење 
ученика у току 
наставних и 
ваннаставних 
активности, 
комуникација 
са родитељима 
и пп службом 

Први 
класификаци
они период 
интензивно, 
током 
школске 
2018/2019.год
ине 
континуиран
о 

Сви 
наставници 
разредне и 
предметне 
наставе, пп 
служба/ 
родитељи 

Евиденција 
ученика који 
имају потребу 
за неким 
видом додатне 
подршке 

Процена 
развојног 

Разговор, 
праћење на 

Током 
школске 

психолог Дефинисање 
развојног 



 207 

статуса 
ученика 

часовима, 
тестирање 

2018/2019. 
године 

статуса,форми
рање 
ученичког 
досијеа и дате 
смернице 
наставницима 
за рад 

Процена 
социјалног 
статуса 
ученика 

Посматрање, 
разговор са 
родитељима и 
ученицима 

Први 
класификаци
они период 
школске 
2018/2019. 
године 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, пп 
служба 

Поседовање 
података о 
ученицима и 
пружена 
подршка 

Израда плана 
рада са 
ученицима 
који имају 
потребу за 
неким видом 
додатне 
подршке, 
индивидуализа
ција 

Координатор 
евидентира 
потребе, 
реализатори 
користе 
званичниеобра
зци за примену 
мера 
индивидуализа
ције и ИОП-а  

На крају 
сваког 
класификаци
оног периода 

Наставници/пп 
служба, СТИО 

Комплетна 
документација 
о сваком 
ученику који 
захтева неку 
врсту додатне 
подршке 

Израда Плана 
рада са 
даровитим 
ученицима 

Планирање 
посебних 
активности за 
даровите 
ученике 

На крају 
сваког 
класификаци
оног периода 

Учитељи, 
предметни 
наставници/пп 
служба, СТИО 

Написан план 
активности за 
ученика 

Израда ИОП – 
а, евалуација 

Примена 
предвиђених 
образаца 

На крају 
сваког 
класификаци
оног периода, 
на 
полугодишту 

Учитељи, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине- 
мали ИО 
тимови/СТИО 

Написани 
ИОП-и за све 
ученике који 
имају потребу 
за рад по ИОП 
- У 

Сарадња са 
ИРК, 
локалном 
заједницом и 
специјализова
ним 
удружењима 

Телефонски 
разговори, 
размена 
мејлова, 
састанци 

Током 
школске 
2018/2019. 
године 

Координатор 
тима/чланови 
СТИО 

Остварени 
контакти, 
евиденција у 
записницима 
са састанака  

Предлог мера 
за унапређење 
инклузивне 

Сарадња и 
стална 
комуникација 

Током 
школске 
2018/2019. 

СТИО/наставн
ици, родитељи 

Спровођење 
анкете и 
анализа, 
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праксе чланова тима 
са учитељима 
и предметним 
наставницима 

године организован 
семинар/обука 

Извештај о 
раду тима и 
предлог мера 
за унапређење 
рада 

Писање 
извештаја 

Крај школске 
2018/2019. 
године 

Координатор 
тима/чланови 
тима 

Број састанака 
и анализа кроз 
самовреднова
ње 

 
 
 

9.3 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
 

Руководилац: Сања Вратоњић 
Чланови тима: Данијела Вујовић, Ирена Пауновић, Жељка Грбан, Роналд Анжур, 
Лидија Вранић, Драгана Тодоровић Јовановић, Богдан Косовац, Бранка Рајчевић, Марија 
Џиновић, секретар- Милица Митровић, школска полицајка, ученик и представник Савета 
родитеља 
 
 
Садржај активности Носиоци Динамика 
Предлог, избор и верификација координатора и 
чланова Тима за заштиту деце и ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања за школску 2018/2019. годину 

чланови Тима Јун 

Упознавање чланова са Правилником о поступању 
установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, 
части или достојанства личности и Правилником о 
обављању друштвено- корисног, односно 
хуманитарног рада 

Секретар Септембар 

Припрема идеја, предлога, акција и модела 
превентивног деловања у којима су укључени 
ученици, наставници, родитељи. 

чланови Тима Септембар 

Упознавање чланова Тима, наставника, ученика и 
родитеља са планираним активностима Тима на 
превенцији насиља 

 
чланови Тима 

 
 
септембар 

Упознавање родитеља са Протоколом о заштити 
ученика од насиља,злостављања и занемаривања 

 
одељењске 
старешине, 
чланови Тима 

 
 
септембар-
октобар 

Рад са ученицима на промовисању 
дисциплинованог и примерног понашања и 
укључивању што већег броја ученика у рад 
радионица 

 
одељењске 
старешине, 
чланови Тима 
 

 
 
септембар - јун 
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Садржај активности Носиоци Динамика 

Превентивно деловање Тима у циљу спречавања 
насиља кроз рад са ученицима на часовима ОЗ, 
на радионицама и састанцима Ђачког парламента 

 
одељењске 
старешине, 
ПП служба, 
чланови Тима 

 
 
септембар - јун 

Оглашавање на видном месту (паноима у 
учионицама, огласним таблама у школи) и 
доследна примена правила понашања у школи 

 
ученици, Ђачки 
парламент, 
наставници 

 
 
септембар - 
октобар 

Утврђивање улога и одговорности када постоји 
сумња на насиље или када се насиље догоди: 
- дежурног наставника/одељењског старешине 
- пп службе 
- помоћно-техничког особља 
- ученика/- родитеља 
- школског полицајца 

 
Директор, 
чланови Тима, 
Наставничко 
веће, 
ПП служба, 
Ђачки парламент 

 
септембар - 
октобар 

Спровођење ''физичких'' мера превенције као што 
су: 
- добро организовано дежурство запослених 
- адекватно осветљење у згради школе и  
дворишту, 
- безбедни спортски терени 
- редовно обилажење школе од стране школског 
полицајца 
- техничко обезбеђење 

директор, 
ПП службе 

 
 
септембар - јун 
 
 
 
 
 
 

Спровођење и анализа истраживања о  присуству, 
облицима и врсти насиља у школи 

 
чланови Тима, 
ППС 

 
фебруар - март 

Спроводити континуирану анализу и праћење 
ситуације у школи и међу ученицима у погледу 
присуства и учесталости насиља 

чланови Тима, 
Наставничко 
веће, 
ПП служба, 
ђачки парламент 

септембар - јун 

Сарадња са школским полицајцем  

 
чланови Тима, 
ППС 
 

септембар - јун 

Сарадња са родитељима на родитељским 
састанцима,  заједничким и индивидуалним 
отвореним вратима 

одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
ППС 

септембар - јун 

Сарадња Тима у планирању и реализацији 
активности са Тимовима за развојно планирање, 
самовредновање и др. 

 
чланови СВИХ 
Тимова 

септембар - јун 

Сарадња са другим институцијама (центар за 
социјални рад, МУП, локална заједница и др.) 

чланови Тима, 
ПП служба 
 

септембар - јун 

Стручно усавршавање запослених у области  септембар - јун 
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Садржај активности Носиоци Динамика 
превенције насиља чланови Тима, 

Тим за стручно 
усавршавање, 
наставно особље 
 

Међуодељењска такмичења у спорту 

чланови тима за 
школски спорт и 
спортске 
активности 

септембар - јун 

 
Организовање предавања еминентних стручњака 
на тему васпитне улоге родитеља у циљу 
превенције агресивног понашања деце 
 

Тим за сарадњу 
са породицом септембар - јун 

Промоција знања - укључивање ученика у рад 
Центра за таленте 

 
ПП служба, 
одељењске 
старешине, 
наставници 
 

септембар - 
октобар 

Индивидуални и групни рад са ученицима код 
којих се уочава насилничко понашање 

 
ПП служба, 
одељењске 
старешине 
 

септембар - јун 

 
Праћење, прикупљање документације и вођење 
евиденције у случајевима сумње или дешавања 
насиља, као и обезбеђивање поверљивости 
података 

 
чланови Тима, 
Наставничко 
веће, 
ПП служба, 
школски 
полицајац, 
физичко-
техничко 
обезбеђење 

 
септембар - јун 

Праћење и вредновање ефеката предузетих мера 

чланови Тима, 
ПП служба, 
Одељењске 
старешине 

септембар - јун 
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9.4.   ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  
 
 
Руководилац: Наташа Јановић 

Чланови: Тања Дујовић, Снежана Шукара и представник Савета родитеља 
 

 
ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Наставник и стручни сарадник са или без лиценце дужан је да се стално стручно 
и професионално усавршава и развија. Професионални развој је сложен процес 
који подразумева стално развијање компетенција наставника и стручног 
сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика. 
Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 
подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 
унапређивање образовно-васпитног рада. Саставни део професионалног развоја 
јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. 

ВРЕМЕ 
(МЕСЕЦ) ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

активности 

VIII- IX 

- Формирање Тима  
- Избор чланова Тима који ће пратити стручно усавршавање 

наставника 
- Израда плана радаТима 
- Израда плана стручног усавршавања у оквиру стручних већа 

(планирање стручног усавршавања ван и унутар установе) - 
утврђивање потреба за стручним усавршавањем и осталих 
облика стручног усавршавања које доприносе професионалном 
развоју 

Тим, стручна 
већа и 

стручни 
сарадници 
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XI 

- Упознавање Наставничког већа са Правилником о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у звање наставника, 
васпитача и стручних сарадника 

- Упознавање Наставничког већа са документом Стандарди 
компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја 

- Упознавање Наставничког већа са Правилником о дозволи за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; менторство. 

Секретар 
школе 

Током 
године 

- Организација и реализација семинара 
 Тим, директор 

Током 
године 

- Евиденција о професионалном развоју 
- Подршка наставницима и стручним сарадницима у процесу 

напредовања у звању 

Тим, 
наставници,  

III 

- Попуњавање упитника о процени компетенција свих 
наставника у оквиру стручних већа 

- Анализа стања- личног плана професионалног развоја и 
стручног усавршавања 

- Анализа Документа о стручном усавршавању унутар установе 

Тим, 
наставници, 
Педагошки 
колегијум 

V-VI 

- Анализа угледних и огледних часова 
- Израда планова личног професионалног развоја за наредну 

школску годину 
- Писање извештаја о раду Тима и извештаја о професионалном 

развоју и стручном усавршавању и евалуација професионалног 
развоја и стручног усавршавања 

Тим, 
наставници, 
Педагошки 
колегијум 

 

Облици стручног усавршавања који се односе на приоритетне области и 

компетенције за:     

1. Уже стручну област 

2. Поучавање и учење 

3. Подршку развоју личности детета и ученика 

4. .Комуникацију и сарадњу 

                  
Планирани заједнички семинари, за све запослене: 
1. полугодиште 

1. Наставник као креатор климе у одељењу – Васпитни рад  
Број у каталог: 46 укупан број бодова: 8, компентенција: К3, приоритети: 3 
Институт за педагошка истраживања, Београд 

 
или 
 

2. Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике 
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Број у каталог: 27, укупан број бодова: 8, компентенција: К3, приоритети: 
4  
Удружење за унапрђивање васпитања и образовања, Креативни центар 

3. Примена тестова знања у основној и средњој школи 
Број у каталог: 441, укупан број бодова: 16 , компентенција: К2, 
приоритети: 2 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 
 

2. полугодиште 
1. Могућност за унапређивање сарадње и тимског рада у установи – 

Васпитни рад 
Број у каталогу: 115, укупан број бодова: 8 , компетенција: К4, 
приоритети: 4 
Центар за стручно усавршавање Кикинда 
 

 

 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

1. Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима ОШ, 
каталошки број 401, К1, П3, бодова8, Тренинг центар Коцевски 

2. Веб алатима до интерактивне наставе, каталошки број 418, К2,П1, 
бодова 36, Образовно креативни цнтар 

3. Интеграција,корелација и занимација, каталошки број 381, К2,П1, 
Савез учитеља Републике Србије, Београд 

4. Програм позитивног понашања у школи, каталошки број 79, К3,П4, 
KЛЕТ друштво за развој образовања, Београд 

5. Усвршавање комуникацијске компетентности: комуникација са 
ученицима, колегама и родитељима, каталошки број139, К4, П4, 
Институт за педагошка истраживања, Београд 

6. Како дисциплиновати наше ученике, К 41, К3, П4, Аутори: Мирјана 
Трифуновић Паул, стручни сарадник - психолог, ОШ "Исидора 
Секулић", Панчево и Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ 
"Васа Живковић", Панчево, 24 бода 

7. Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља, 
каталошки број 129,К4, П 4 
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Аутор: Др Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, професор 
струковних студија у Високој школи за васпитаче струковних студија у 
Алексинцу, 16 бодова 

8. Математика у малом... Каталошки број: 246,  К1 ,П 1, Аутори: Јасмина 
Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер учитељ, 
педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велик Градиште; Радомир 
Живковић, специјалиста методике наставе математике, професор 
разредне наставе, ОШ "Бранко Радичевић", Голубац; Снежана 
Милојковић, мастер образовних политика, професор разредне наставе, 
педагошки саветник, ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште, 8 
бодова 

9. Креативне радионице, каталошки број 269, К1, П3 

10. Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности, каталошки 
број 27, К3,П4 

11. Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења 
кризних ситуација, каталошки број 106, К4, П4 

 
 
 СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 
БИБЛИОТЕКАР 
 

1. Онлајн учење кроз примену мултимедијалних садржаја, Отворена 
просветна иницијатива – Јагодина, К2.Каталошки број 227, 3 недеље (24 
сата, 2 сата непосредног рада са учесницима), 48 бодова, само 
електронским путем. 
 

2. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, Удружење 
МОСТ, Земун, К2. Каталошки број 286, два дана (16 бодова). 

 
3. Стручни библиотечко – информациони рад у школској библиотеци – 

вођење библиотечке статистике у складу са националном законском 
регулативом и међународним ИСО стандардима за библиотечку 
статистику, К1, П3, каталошки број 1, Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ Краљево 

 
4. Републички зимски семинар, К1, П3, каталошки број 833,три дана (бодова 

24), Друштво за српски језик и књижевност 
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5. Обука за наставу Грађанског васпитања, К1, П3, каталошки број 270, 
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

 
6. Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких 

компетенција, К1,П3, каталошки број 271, Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању Крагујевац 

 
7. Иновативне методе у настави Грађанског васпитања, К1, П1, каталошки 

број 268, Учитељско друштво Ниш 
 

8. Грађанским васпитањем градимо позитивне вредности, К3, П4, каталошки 
број 281, Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни 
центар" 

 
9. Подршка за реализацију предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и 

другима, К3, П3, каталошки број 282, Klett друштво за развој образовања 
 

10. Развијање активизма и волонтеризма код ученика, К3, П3, каталошки број 
283,Образовање плус 
 
Наставници српског језика: Гордана Живковић, Бранка Рајчевић, Мирјана 
Аранђеловић, Марија Трнавац, Василија Вилотијевић 

 
          

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
Руководилац стручног већа: Милена Савић – професор италијанског и 
енглеског језика 
 
Чланови тима стручног већа: Дубравка Дошеновић – професор италијанског и 
енглеског језика, Ана Аничић – професор француског језика, Соња Петрушић – 
професор француског језика, Јелена Нисић Недељковић – професор енглеског 
језика, Оливера Миловановић – професор енглеског језика, Маја Ружић – 
професор енглеског језика, Марија Михаиловић – професор немачког језика. 
 
Активности Начин реализације Време/ 

место 
реализациј
е 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум 
успеха 

Конституиса
ње већа и 
избор 
руководиоца 

Евалуација плана 
рада за претходну 
шк.годину и 
доношење плана 

Август Сви 
чланови 
већа, као и 
руководила

Конституисано 
је стручно веће 
страних језика и 
изабран је 
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рада за 2018/2019 
годину. 

ц руководилац 

Планирање 
угледних 
часова 

Чланови већа 
планирају 
одржавање 
угледних часова 
(интердисциплинар
них, тематских, 
истраживачких, 
итд.) 

Август и 
септембар 

Сви 
чланови 
већа, као и 
руководила
ц 

Сваки члан 
стручног већа 
одржао је по 
један угледни 
час у току 
школске године 

Реализација 
угледних 
часова 

Чланови већа 
реализују угледне 
часове у договору 
са другим 
предметним 
наставницима. 

Током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа 

Реализовано 8 
угледних часова 

Настава – 
часови за 
ученике 
4.разреда 

Наставници који 
предају други 
страни језик 
реализују часове за 
ученике 4.разреда 

Током 
школске 
године 

Наставниц
и 
италијанск
ог, 
француско
г и 
немачког 
језика 

Наставници 
италијанског, 
немачког и 
француског 
језика одржаће 
по један час у 
сваком 
полугодишту 

Увођење 
нових 
предмета 
(5.разред)  

Усклађује се, прати 
и врши евалуација 
критеријума 
оцењивања (између 
наставника једног 
предмета и са 
исходима предмета) 

Током 
школске 
године 

Наставниц
и другог 
страног 
језика 

Усклађени 
критеријуми 
оцењивања и 
усклађена је 
реализација са 
задовољавањем 
исхода 

Прављење 
распореда 
писмених 
задатака и 
контролних 
вежби 

Сви чланови већа у 
договору са 
предметним 
наставницима праве 
распоред писмених 
задатака и 
контролних вежби у 
првом и другом 
полугодишту 

Август и 
септембар 

Сви 
чланови 
већа 

У августу 
израђен 
распоред 
писмених 
провера за прво 
полугодиште и у 
фебруару за 
друго 
полугодиште. 

Планирање и 
реализација 
посета са 
ученицима 
(Сајам 
књига, 

Ученици са 
предметним 
наставницима 
посећују сајам 
књига, као и 
догађаје 

Сајам / 
Италијанск
и културни 
центар /  
Француски 
културни 

Сви 
чланови 
већа – по 
потреби 

Наставници су 
са одабраним 
ученицима 
посетили 
италијански, 
француски, 
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Језички 
културни 
центри) 

организоване од 
стране језичких 
културних центара, 
али и њихових 
библиотека и 
медијатека. 

центар /  
Британски 
културни 
центар / 
Гете 
институт 
 
Током 
школске 
године 

немачки и 
британски 
културни 
центар, као и 
сајам књига 

Реализација 
наставног 
плана 

Чланови већа врше 
анализу реализације 
наставног плана 

Током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа 

Наставни процес 
се реализује у 
складу са 
планом наставе 
и учења и 
школским 
програмом 
школе. 

Анализа рада 
и успеха 
ученика 

Руководилац већа 
прави извештај о 
раду и успеху 
ученика 

На крају 
сваког 
квалифика
ц. периода 

Руководил
ац већа 

Константно се 
прати и  
анализира 
ангажовање и 
успех ученика. 

Приредбе 
(Дан школе, 
Прослава 
Дана 
Св.Саве и 
сл.) 

Чланови већа са 
ученицима 
организују и 
спремају програм 
приредби 

Током 
школске 
године  
 

Сви 
чланови 
већа по 
потреби 

Чланови 
стручног већа 
учествују у 
припремању 
представа. 

Стручно 
усавршавање 
- Семинари 

Планирање, 
похађање семинара 
и имплементирање 
стечених знања 

Планирање 
у 
септембру. 
Похађање 
током 
школске 
године 

Сви 
чланови 
већа по 
потреби 

Сви чланови 
већа похађали су 
1 до 2 планирана 
семинара 

Такмичења Чланови већа 
планирају школска 
такмичења, врше 
избор ученика који 
ће учествовати. 
Реализација 
школског 
такмичења. 
 
Извештај о свим 

Прво 
полугодиш
те 
 
 
 
Јануар-
фебруар 
 
Током 

Сви 
чланови 
већа 
 
 
 
 
 
 
Руководил

Изабрани су 
ученици за 
школска 
такмичења, са 
њима је 
одрађена 
додатна настава. 
Након 
такмичења 
израђен је и 
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нивоима такмичења. 
 
 
 

школске 
године 

ац већа извештај.  

ИОП Евидентирање 
ученика и  
подршка тиму за 
ИОП. 
 
Анализа  

Септембар 
 
Током 
школске 
године 
Јун и 
август 

Сви 
чланови 
већа 

Сваки члан 
стручног већа 
учествује у 
изради 
педагошког 
профила и 
ИОПа за 
ученике којима 
је потребна 
додатна 
подршка. 

Допунска и 
додатна 
настава 

Идентификовање 
ученика и 
организација. 
 
Реализација 
 
Анализа и извештај 

Септембар 
и октобар 
 
 
Током 
школске 
године 
Јун 

Сви 
чланови 
већа 
 
 
 
 
Руководил
ац већа 

Сви чланови 
стручног већа 
планирају и 
реализују 
допунску 
наставу у складу 
са потребама 
ученика, а 
додатну наставу 
шест наставника 
у складу са 
мотивисаношћу 
и 
заинтересовано
шћу ученика. 

 
 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА 
 
 

назив семинара траја 
ње 

организатор 
семинара 

катал
ошки 
број 

приори
тет 

 
компе 

тен 
ција 

1. Школа керамике 3 дана; 
24 бода 

"Пријатељи деце 
општине Нови 

Београд",  

 
 

979 

 
3 

 
 

K2 

2. Технике израде маске за 
обичајно обредне 

поворке – НАРОДНА 

1 дан; 
8 

бодова 

Регионални 
центар за 

професионални 
развој запослених 

 
 
 

279 
3 

 
 

K2 
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ТРАДИЦИЈА 

 

у образовању 

 

3. Мала школа 
ПОЗОРИШТА 

2 дана; 
16 бодова БАЗААРТ,  

 
982 4 

 
К3 

4. 
Васпитни проблеми 
ученика и како их 

превазићи 

2 дана; 
16 бодова 

Друштво учитеља 
Београда,  

 
14 4 

 
К3 

5. 

Дечији цртеж – 
инструмент правилног 

раста, развоја и 
напредовања 

 

1 дан; 
8 

бодова 

Центар за стручно 
усавршавање 

Шабац,  

 
 

22 
4 

 
 

К3 

6. Корак ка КУЛТУРИ 3 дана; 
24 бода 

Удружење "Млади 
и игра", Суботица,  

 
990 3 

 
К4 

7. 

 
 

Рад са тешким 
родитељима 

 
 

2 дана; 
16 бодова 

Друштво 
психолога Србије, 

Центар за 
примењену 
психологију 

 

 
 
 

139 4 

 
 
 

К4 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

1. 

 

Примена дигиталних 
уџбеника и 

апликативних програма 
у процесу ликовног 

васпитања и образовања 
деце и младих-

дидактичко-методички 
и технолошки аспекти  

 
 
 

1 дан; 
8 

бодова 

Klett друштво за 
развој образовања,  

 
 
 
 
 
 

954 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

К1 
 

2. Слика и прилика – 
визуелна писменост и 

2 дана 
16 бодова 

 
Центар за 

музеологију и 

 
 
 

3 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=978
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=978
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ликовно наслеђе 

 

херитологију 
Филозофског 

факултета 
Универзитета у 

Београду,  
 
 
 
 

 
 
 
 

959 

 
 
 
 

К1 

3. 
Уметничка графика и 

дечје уметничко 
стваралаштво 

1 дан; 
8 

бодова 

"Пријатељи деце 
општине Нови 

Београд",  

 
 

961 
 

3 

 
 

К1 

Марта Тодоровић, наставник ликовне културе 
 
 

 Организатор каталошки  
број 

компетиција 

Културом дијалога 
против насиља 

 

ОШ „Матија Губец”, 
Таванкут 

950 К4 

Медијска презентација 
музике у едукативном 

процесу 

Удружење музичких и 
балетских педагога Србије 

729 К1 

Весна Кнежевић, наставник музичке културе 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 

1. Историја између мита и науке, каталошки број 147, К1, један дан, 8 бодова  
 

2. Учити о холокаусту, каталошки број 155,К2, три дана, 24 бода 
 

3. Обука за примену теста ТИП-1, каталошки број 487, К3, два дана, 14 
бодова  

 
4. Кооперативна настава као облик сарадње и тимске подршке ученицима, 

каталошки број 335, К4, један дан, 8 бодова 
 

5. Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и 
законитости приликом изучавања географских садржаја, каталошки број 
810, К2, П3, 8 бодова, Природно математички факултет Нови Сад 
 

Наставници историје: Ирена Пауновић, Јово Боснић 
Наставнице географије: Ивана Коцић, Бобана Красић 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=978
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СТРУЧНО ВЕЋЕ БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ 
 

1. О мудлу путем мудла – онлајн школа, кат. бр. 323, К2, П1, 16 бодова, 
Моодле мрежа Србије  
 

2. 10 дигиталних вештина за наставнике 21. века, кат. бр. 405, К2, П1, 8 
бодова, Факултет за медије и комуникације 

 
3. Добра припрема за час- успешан час, кат. бр. 369, К2, П1, 30 бодова, ОКЦ 

Бор – е-семинар 
 

4. Кроз експеримент до знања, кат. бр. 809, К2, П3, 8 бодова, Клетт друштво 
за развој образовања 
 

5. Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и 
законитости приликом изучавања географских садржаја, кат. бр. 810, К2, 
П3, 8 бодова, Природно математички факултет Нови Сад 

 
6. Семинар о настави физике, каталошки број 589, К1, Друштво физичара 

Србије,  3 дана, 24 бода 
 

7. Интерактивне методе у настави физике, каталошки број  597, К2, Друштво 
физичара Србије,  2 дана, 16 бодова 
 

8. еТвининг за почетнике – први кораци каталошки број 439, К2, фондација 
Темпус 

 
Наставнице биологије: Наташа Јановић и Тијана Морић 
Наставници физике: Ранка Рајковић, Александар Јовановић  
Наставница хемије: Љубица Дамњановић 
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Стручно веће Математике, Технике и технологије, Техничког и 
информатичког образовања, Информатике и рачунарства 

 
 

Каталошки 
број 

Компетенција Назив 

242 К1 Државни семинар Друштва математичара Србије, 
два дана, 16 бодова, Друштво математичара 

Србије, Београд 
251 К1 Примене различитих образовних софтвера у 

реализацији наставе математике, Универзитет 
Сингидунум Београд, један дан, 8 бодова 

257 К1 Унапређивање наставе математике у старијим 
разредима, Друштво математичара Србије, 

Београд, један дан, 8 бодова 
 
 

1. Гимп, слободан софтвер за обраду слика, каталошки број 290, К1, 
Удружење професора информатике Србије 

2. еТвининг за почетнике – први кораци каталошки број 439, К2, фондација 
Темпус 

3. Ка квалитетним  Твининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ 
у настави, каталошки број 461, К2, фондација Темпус 

4. Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву, каталошки број 519, 
К2,  Удржење креативни учитељи 

5. Имплементација Office – a 365 у организацију рада школе и примена у 
настави, каталошки број 334, К4, Друштво учитеља Београда 

6. К1-Пословна етика-примена личних норми на активности и циљеве; 
Београд,8 бодова,1 дан. 

7. К2-Корак по корак-квалитетном образовном праксом ка друштву 
знања;Београд,24 бода,3 дана. 

8. К3-Образовање за мир-дијалогом до решења;Београд,24 бода,3 дана. 
9. К4-Усавршавање комукацијске компетентности:комуникација сa 

ученицима,колегама и родитељима; Београд,8 бодова,1 дан. 
Наставници математике: Јасмина МИјатовић, Јелена Милојевић, Драгана 
Тодоровић Јовановић 
Наставница информатике и рачунарства, техничког и информатичког образовања: 
Драгана Станисављевић 
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Наставници техничког и информатичког образовања: Бобана Красић и Алксандар 
Јовановић 
 
ПП служба 

 

1. Ефикасно дисциплиновање- приступи и технике; каталошки бр. 27; 

организатор Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни 

центар; трајање један дан; бодова 8 

2. Рад са тешким родитељима; каталошки бр.139; организатор Друштво 

психолога Србије; трајање два дана; бодова 16 

 
 
 
9.5.  ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Координатор Тима: Данка Керић 

Чланови: Горан Шоботовић- директор, ПП служба- Данијела Вујовић, Сања 
Вратоњић, Марија Ристић, Богдан Косовац, Василија Вилотијевић, Роналд 
Анжур, Дубравка Дошеновић, Мирна Комненић, представник Ученичког 
парламента и јединице локалне самоуправе и представник Савета родитеља 
 

           Тим помаже у успостављању и функционисању интерног система 
квалитета у установи. Интерним системом квалитета установе су обухваћене све 
активности и мере које предузимају постојећи стручни органи, тимови и 
педагошки колегијум ради обезбеђивања бољег квалитета рада установе. 



 224 

У складу са наведеним, Тим се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета 
образовно-васпитног рада установе, прати остваривање школског програма, стара 
се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује 
резултате рада наставника/стручног сарадника, прати и утврђује резултате рада 
ученика и одраслих.  

Поред наведеног, Тим кроз своје предлоге и мере доприноси унапређивању 
квалитета и развоја установе, а све у циљу унапређивање образовно-васпитног, 
васпитног рада и подизање угледа установе.  

 

 

 

ВРЕМЕ 
(МЕСЕ
Ц) 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ-
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ
И 

КРИТЕРИЈУ
М УСПЕХА 

VIII- IX 

- Формирање Тима – избор 
координатора и записничара 

- Избор чланова тима који ће 
пратити стручно усавршавање 
наставника 

- израда плана унапређења квалитета 
рада школе, утврђивање потреба за 
стручним усавршавањем и осталих 
облика стручног усавршавања које 
доприносе јачању компетенција 

- Упознавање Наставничког већа са 
планом и програмом активности 
тима за ову школску годину  
 

Тим, директор, 
координатори 
стручних већа  

Формиран 
Тим, изабран 
координатор и 
записничар 
; 
Одабрана два 
члана која ће 
пратити 
стручно 
усавршавање; 
израђен 
Акциони план 
унапређења 
квалитета 
рада; у 
сарадњи са 
Тимом за 
професионалн
и развој 
утврђене су 
потребе за 
стручним 
усавршавањем
; Наставничко 
веће упознато 
са планом рада 
Тима за 
обезбеђивање 
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квалитета и 
развој 
установе 

IX 

- Прикупљање информација о  плану 
одржавања угледних/огледних 
часова укључујући различите 
облике рада, индивидуално и на 
нивоу стручних већа 

- Извођење угледно/огледних часова 
и анализа истих (сугстије, оцене, 
препоруке, евалуација...) 

Тим, директор, 
координатори 
стручних већа 

Постоји план 
одржавања 
угледних- 
огледних 
часова 

XI-XII 

- -планирање допунске наставе и 
праћење резултата 

- планирање додатне наставе на 
годишњем нивоу на основу 
календара такмичења, годишњих 
планова стручних већа и секција 

- поводом Дана школе, обезбедити 
сарадњу родитеља у различитим 
активностима, као и локалне 
заједнице са циљем промовисања и 
укључивање у рад школе (сарадња 
са тимом за предузетништво) 
 

Тим, директор, 
наставници, 
електронска 
база 

Постоји план 
допунске 
наставе и 
утврђен начин 
праћења 
резултата; 
Постоји план 
додатне 
наставе и 
утврђен начин 
праћења 
резултата; 
остварена 
сарадња са 
родитељима и 
локалном 
заједницом, 
представници 
укључени у 
рад школе 

III 

- Анализа извештаја стручних већа, 
тимова и актива 

- Анализа извештаја координатора 
тима за професионалан развој и 
тима за самовредновање 

- Предлози мера које ће бити 
достављене Педагошком 
колегијуму ради унапређивања 
квалитета и развоја установе 

Тим, директор, 
наставници, 
електронска 
база, 
Педагошки 
колегијум 

Прикупљени 
извештаји 
Стручних 
већа, Тимова и 
Актива; 
утврђене су 
мере за 
унапређивање 
и исте 
представљене 
Педагошком 
колегијуму 

V-VI 
- Анализа угледних и огледних 

часова 
- Анализа успеха ученика на 

Тим, директор, 
наставници, 
Педагошки 

Израђене 
потребне 
анализе, 
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пробном и завршном пријемном 
испиту и план унапређивања рада у 
циљу бољих резултата 

- Израда планова личног 
професионалног развоја за наредну 
школску годину 

- Писање извештаја о раду Тима, 
евалуација 

колегијум осмишљен је 
план 
унапређивања, 
као и планови 
личног 
професионалн
ог развоја за 
школску 
2019/2020.; 
постоји 
извештај о 
раду Тима 

 
9.6.  ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Координатор: Тања Дујовић 

Чланови: Ивана Коцић, Милена Савић, Гордана Живковић, Слободанка 
Лековић, Ранка Рајковић, Јасмина Мијатовић и представник Савета родитеља 
 

ВРЕМЕ 
(месец) 

Програмски садржај- 
активности 

НОСИОЦИ 
активности 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

VIII- IX -Формирање Тима- избор 
координатора 
-Израда плана рада Тима 

Тим, 
директор 

Формиран је 
Тим и изабран 
координатор; 
постоји план 
Тима 

X -Упознавање Наставничког већа 
са документор Стандарди 
компетенција за професију 
наставника и њиховог 
професионалног развоја 
- Упознавање наставника са 
међупредметним 
компетенцијама 
- Израда плана активности за 
сваку међупредметну 
компетенцију 

Тим, 
Наставничк
о веће, ПП 
служба 

Чланови 
Наставничког 
већа упознати су 
са документом 
Стандарди 
компетенција за 
професију 
наставника и 
њиховог 
професионалног 
развоја; 
наставници су 
упознати са 
међупредметним 
компетенцијама; 
постоји план 
активности за 
сваку 
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међупредметну 
компетенцију 

XI - Извештавање координатора 
Стручних већа о активностима 
везаним за предузетништво 

Тим, 
Наставничк
о веће, ПП 
служба 

Координатори 
Стручних већа 
поседују 
извештај о 
активностима 
које су везане за 
предузетништво 

I - Анализа активности које су 
имале за циљ развој 
предузетбиштва за прво 
полугодиште 

Тим, 
директор 

На крају првог 
полугодишта 
урађена је 
анализа 
активности 

Током године - Праћење и евидентирање 
активности и часова у којима се 
спроводе међупредметне 
компетенције и предузетништво 

Тим, 
наставници 
електронска 
база 

Постоји 
евиденција о 
праћењу 
активности и 
часова у којима 
се спроводе 
међупредметне 
компетенције и 
предузетништво 

III - Упознавање Ученичког 
парламента и Савета родитеља о 
предузетништву и прукпљање 
идеја 

Тим, 
Ученички 
парламент, 
Савет 
родитеља 

Ученички 
парламент и 
Савет родитеља 
упознати са 
међупредметним 
компетенцијама 
и 
предузетништво
м и сакупљене 
су идеје 

V- VI - Евалуација рада Тима Тим, 
директор 

Тим је 
вредновао свој 
рад и израдио 
извештај 
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Опште међупредметне компетенције 
 
Тема / 
активности 

Време Одговорн
а особа за 
активнос
т 

Носиоци 
активнос
ти 

Очекивани 
исходи 
активности 

Активности 
наставника и 
других 
носиоца 
активности 

1) 
компетенција 
за учење 

континуиран
о  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

директор,  
педагог, 
психолог, 
наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 

-ученик  
активно 
одваја битно 
од небитног,  
користи 
различите 
методе  
учења,  уме 
да процени 
степен у ком 
је овладао  
градивом 

Праћење 
ученичких 
постигнућа 

2) одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

педагог, 
психолог, 
наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе , 
Ученички 
парламент 

-активно  
учешће 
ученика у 
животу и 
раду школе  
-поштовање   
разлика  
-развијена 
толеранција  
-познавање 
демократски
х принципа 

Анализа 
извештаја 
рада 
Ученичког 
парламента  

3) естетичка 
компетенција 

Пријем 
првака 
Дан школе 
Маскенбал  
 
 

директор 
 

наставниц
иразредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 

усвајање 
естетских, 
научних и 
културних 
вредности  

Изложбе 
Приредбе 
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4) 
комуникација 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

наставниц
иразредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 

-познавање 
усмене, 
писане и 
комуникациј
е путем 
интернета, 
-уме јасно да 
искаже 
одређени  
садржај  
(усмено и 
писано )   
-уважава 
саговорника 
-изражава 
своје 
ставове,  
мишљења и 
осећања  на 
позитиван н  
аргументова
н начин  
- негује 
културу 
дијалога 

Путем 
индивидуални
х разговора, 
дискусија на 
часу  

5) одговоран 
однос према 
околини 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

Тим за 
заштиту 
животне 
средине, 
наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе  

-
подразумева 
разумевање 
и  спремност 
за 
ангажовање 
у  заштити 
природе и 
природних 
ресурса 

Кроз рад 
еколошке 
секције и 
реализацију  
одређених 
акција  

6) одговоран 
однос према 
здрављу 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 
 

Подразумева
:  
- правилну 
исхрану, 
- пружање 
прве помоћи  
- бављење 
спортом  
- превенцију 
од болести 

Праћење 
предавања 
представника 
надлежних 
институција 
(Дом здравља, 
МУП) 
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 зависности 
7) 
предузимљивос
т и 
оријентација ка 
предузетништв
у 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

Тим за 
развој  
међупред
м.компете
нц. и 
предузе-
тништво, 
наставниц
и 
предметне 
наставе  и 
наставниц
и разредне 
наставе 
 

- уме да 
идентификуј
е и 
адекватно 
представи 
своје 
вештине и 
способности 
 -има 
способност 
представљањ
а адекватних 
и реалних 
циљева 

Праћење и 
евалуација 
реализованих 
пројеката 

8) рад са 
подацима и 
информацијама 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

наставниц
и 
предметне 
наставе  и 
наставниц
и разредне 
наставе 
 

-основна 
обрада и 
чување 
података, 
као и њихова 
презентација 

Кроз рад 
информатичке 
секције, 
интернет 
страница 
школе 

9) решавање 
проблема 

континуиран
о  
 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
педагог, 
психолог 

директор,  
педагог, 
психолог, 
наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 

-ученик 
испитује 
проблемску 
ситуацију 
 -проналази 
могућа 
решења  
-упоређује 
различита 
могућа 
решења 
 -примењује 
изабрано 
решење и 
прати 
његову 
примену, 
идентификуј
е добре и 
слабе стране 

Путем 
индивидуални
х разговора, 
проценом 
реаговања у 
проблемским 
ситуацијама и 
познавања 
процедура 
реаговања 
када се 
проблем 
идентификује 
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решења 
10) сарадња континуиран

о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

педагог, 
психолог, 
наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 

- креативно 
доприноси 
раду групе   
-доприноси 
постизању 
договора о 
заједничком 
раду 
-ангажује се 
у 
реализацији 
преузетих 
обавеза у 
оквиру групе 

Упитници 
Анкете 

11) дигитална 
компетенција 

континуиран
о 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор 
 

педагог, 
психолог, 
наставниц
и разредне 
наставе  и 
наставниц
и 
предметне 
наставе 

-
подразумева 
сигурну и 
критичку 
употребу 
електронски
х медија у 
школи, на 
послу и  у 
слободном 
времену  

Праћење рада 
информатичке 
секције, 
интернет 
страница 
школе 
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VI ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

                                    
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ   
Екскурзије:  
 
ПРВИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године.  
Дестинација:  
Пећинци  
Садржај: Београд: Полазак испред школе у 08:00 часова. Вожња до Пећинаца.  
Пећинци: Обилазак музеја хлеба. Ручак (супа или чорба, главно јело, салата, 
десерт или воће) у регистрованом сеоском газдињству, не даље од 15км 
удаљеном од Пећинаца. Слободне активности на теренима и местима за игру у 
склопу или непосредној близини ресторана или на адекватном простоту за ту 
намену. Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
 
ДРУГИ РЕЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
Дестинација:  
Сремска Митровица - Засавица  
Садржај:  
БЕОГРАД: Полазак испред школе у 08:00 часова. Вожња до Сремске 
Митровице.  
Сремска Митровица: Разгледање града: остаци Сирмијума, Житни трг, 
Базилика Св.Димитрија, центар града, парк. Шетња старим мостом Св. Иринеј до 
Мачванске Митровице, града на десној обали реке Саве. Ручак (супа или чорба, 
главно јело, салата, десерт или воће) у етно селу у Мачванској Митровици. После 
ручка слободне активности на теренима и местима за игру у склопу ресторана 
или непосредној близини. СРП „Засавица“: Уз причу биолога упознајемо се са 
резерватом. Посета Видиковцу, реплика „долапа“. Слободно време. Повратак за 
Београд.  
БЕОГРАД: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
Дестинација:  
Вршац  
Садржај:  
Београд: Полазак у 08:00 часова. Вожња до Вршца. Вршац: Разгледање града: 
Градска кућа, Епархијски двор, музеј Стара апотека, Стеријина куца, зграда "Два 
пиштоља", Конкордија, капела св. Рока, Успенска и Саборна црква, црква Св. 
Герхарда, музеј Паје ЈовановићаОдлазак до Вршачке куле и манастира Месић. 
Ручак (чорба или супа, главно јело, салата, дезерт или воће) у ресторану на 
Вршачком брегу који поседује сопствене спортске терене. После ручка слободне 
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активности на теренима и местима за игру у склопу ресторана или непосредној 
близини. Повратак за Београд.  
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
Дестинација:  
Орашац-Топола-Аранђеловац  
Садржај:  
Београд: Полазак испред школе у 08:00 часова. Вожња преко Младеновца до 
Орашца уз успутна задржавања по жељи. Орашац: Обилазак места где се 
одиграо један од најзначајнијих догађаја у историји српског народа-подизање 
Првог српског устанка. Обилазак Марићевића јаруге, цркве Св. Вазнесења 
Господњег, школе, споменика Вожду Карађорђу и музеја. Наставак пута до 
Тополе. Топола: Обилазак споменика Вожду Карађорђу, Карађорђеве цркве 
Пресвете богородице, конака и музеја. Наставак пута до Опленца. Опленац: 
Обилазак цркве Светог Ђорђа, куће и задужбине краља Петра Првог 
Карађорђевића, маузолеја и галерије. Ручак (супа или чорба, главно јело, салата 
дезерт или воће). После ручка слободне активности на теренима и местима за 
игру у склопу ресторана или непосредној близини. Наставак пута до 
Аранђеловца, са успутним разгледањем пећине Рисовача. Пећина Рисовача: 
Разгледање пећине. Наставак пута до Аранђеловца. Аранђеловац: Обилазак 
градског парка, Буковичке бање. Повратак за Београд.  
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
 
ПЕТИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
Београд – Сремска Каменица – Нови Сад – Сремски Карловци - Београд  
Садржај:  
Београд: Полазак испред школе у 07:30 часова. Вожња новим аутопутем Београд 
– Нови Сад. Долазак у Сремску Каменицу.  
Сремска Каменица је градско насеље града Новог Сада у Јужнобачком округу, 
поред Дунава. Део ужег градског подручја Новог сада. Простире се од северних 
падина Фрушке горе до десне обале Дунава. У њој се налази музреј једног од 
највећих песника српског романтизма Јована Јовановића Змаја (1833.-1904.). Кућа 
у Сремској Камеици, у којој је песник провео послење године живота, адаптирана 
је и за јавност отворена 1933. Године. Истовремено откривен је споменик „Деца 
чика Јови“. После ратних пустошења Змајев музеј је, у обновљеном издању, 
поново отворен 1957. године, када је и покренут фестивал дечије поезије „Змајеве 
дечије игре“. Од 1958. године у саставу је Музеја града Новог Сада. У парку 
музеја од 1973. године налази се биста „Змај и дете“, рад вајара Ивана 
Мештровића.  
Наставак пута за Нови Сад и Петроварадин.  
Нови Сад је највећи и главни град Аутономне Покрајине Војводине, северне 
покрајине Републике Србије, и административни центар Јужнобачког округа. 
Налази се на граници Бачке и Срема, на обалама Дунава и Малог бачког канала, у 
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Панонској равници и на северним обронцима Фрушке горе. Основан 1694. 
године, Нови Сад је дуго времена био центар српске културе, због чега је добио 
име „Српска Атина“.  
Петроварадин је градско насеље и седиште градске општине Петроварадин, 
града Новог Сада у Јужнобачком округу и некадашњи утврђени град поред 
Дунава. Налази се на десној обали Дунава, настао уз истоимену тврђаву, које са 
Мајуром, као и Сремском Каменицом, Лединцима и Буковцем чини једину 
градску општину у саставу Новог Сада. Кроз насеље пролазе међународни пут и 
железничка пруга, који повезују средњу са југоисточном Европом, а туда иду и 
путеви од транзитивног значаја Нови Сад – Рума и Нови Сад – Беочин – Илок. 
Овде се налази Железничка станица Петроварадин.  
Петроварадинска тврђава данас чини саставни део урбане целине Новог Сада. 
Тврђава је грађена по систему Вобана (један од највећих војних инжењера и 
чувен по свом умећу утврђивања и напада на тврђаве), међу неколико преосталих 
у Западној и Средњој Еворпи, која је скоро сачувана у потпуности. Назива се и 
„Гибралтар на Дунаву“, а постире се на сто дванаест хиљада хектара, иде четити 
спрата у дубину, има више од шеснаест километара тунела, око дванаест хиљада 
пушкарница и тринаест капија. 
тврђаве. Организован ручак на Петроварадину (у интервалу од 13-14:30 часова). 
После ручка слободне активности на теренима и местима за игру у склопу 
ресторана или непосредној близини.  
Наставак путовања за Сремске Карловце. Разгледање Саборне цркве, гимназије и 
патријаршије.  
Сремски Карловци су градско насеље у Србији, једино насеље у општини 
Сремски Карловци у Јужнобачком округу. Налазе се на десној обали Дунава, 12 
км ид Бивиг –сада у 9 км од Петриварадина на старом путу према Београду. У 
доба Римског царства на месту данашњих Карловаца се налазило мало утврђење. 
Град се први пут помиње 1308. године као тврђава под именом Каром, подигнута 
на римским темељима. Сремски Карловци су сачували известан број важних 
грађевина из 18. века. Истичу се градско језеро Сремских Карловаца и следеће 
грађевине:  
Саборна црква Светог Николе изграђена је 1758. у стилу типичне барокне 
архитектуре, њен иконостас је насликао Теодор Крачу, а после његове смрти 
довршио га је Јаков Орфелин.  
Црква увођења у храм пресвете Богородице, православни храм из 1746, садржи 
барокни иконостас који је сликао Димитрије Бачевић, један од најпознатијих 
сликара из Сремских Карловаца.  
Зграда Патријаршије (1892-1894), мешавина барокне и неоренесансне 
архитектуре, настала је по нацртима архитекте Владимира Николића.  
Карловачка гимназија, изграђена крајем 18. века и поседује богату библиотеку 
са око 18.000 књига. Ово је најстарија школска библиотека у Србији.  
Православна богословија у Сремским Карловцима је почела са радом 1. 
фебруара1794. године, а основао ју је митрополит Стеван Стратимировић.  
Фонтана четири лава, из 1799. године саграђена да би обележила изградњу 
првог система канализације у граду.  
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Дворска башта налази се у самом насељу, 500 m од центра Сремских Карловаца. 
Некада је представљала једну од најстаријих ботаничких башта у земљи. 
Простире се на два нивоа. У горњем делу су спортско-рекреативни садржаји, а у 
доњем су шеталишта.  
Одлазак на Стражилово.  
Стражилово је само једно је у низу брда на Фрушкој гори, на 321 m надморске 
висине. Од Сремских Карловаца је удаљено 4 km, а ово насеље је веома посећено 
због богате историјске и културне баштине. На врху брда се налази гроб Бранка 
Радичевића, српског песника из доба романтизма и ученика Карловачке 
гимназије, најстарије српске гимназије. Део Националног парка Фрушка гора.  
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
 
 
ШЕСТИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
 
Београд- Смедерево – Смедеревска тврђава - Виминацијум - Ергела 
Љубичево – Сребрно језеро - Београд  
Садржај:  
Београд - Полазак испред школе у 8:00 часова. Вожња аутопутем Београд - Ниш.  
После пређених 54 km и сат времена вожње стиже се у Смедерево (око 9:15).  
Смедерево је град и седиште Подунавског округа. Налази се на обали Дунава у 
североисточном делу Србије. Смедерево је са изградњом Смедеревске тврђаве 
1430. године постала престоница Српске деспотовине пошто је Београд, 
дотадашња престоница, враћен Угарској 1427. године. Смедеревску тврђаву је 
основао тадашњи српски деспот Ђурађ Бранковић. Смедерево је данас велики 
индустријски центар.  
Смедеревска тврђава је једна од највећих средњовековних равничарских 
тврђава у Европи и последње велико дело српске архитектуре из овог периода. 
Има 25 високих кула по којима је препознатљива.Тврђаву у Смедереву на ушћу 
реке Језаве у Дунав у другој четвртини 15. века подигао је деспот Србије Ђурађ 
Бранковић (1427-1456), а он је по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу 
класична водено (опкољена је Дунавом и Језавом, а са југа вештачким шанцем 
који повезује две реке) равничарско утврђење што је чини јединственом у српској 
средњовековној архитектури . Посдећа на Цариград и његове бедеме. Има основу 
разнокраког троугла (550m x 502m x 400m) у чијем је северном темену смештен 
мањи разнокраки троугао који формира тзв. Мали град, док остатак утврђења 
чини тзв. Велики град. Мали град су остатци некадашњег дворца у коме је живела 
деспотова породица и племство. Велики град подигнут је нешто касније и у њега 
се склањало становништво приликом турских освајања. Током изградње града 
камен је доношен из Виминацијума, са Космаја и из тврђаве Рам на Дунаву. Због 
велике брзине којом је смедеревска тврђава грађена, многи градитељи су умрли 
од изнемоглости радећи на грађевини. За главног кривца, народ је прогласио 
деспотицу Јерину – жену деспота Ђурђа којој је и до данас остало име 
“проклета”. 1867.године предата је кнезу Србије Михаилу Обреновићу.  
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Данас је Велики град махом у рушевинама и изложен зубу времена. На простору 
Малог града изведени су конзерваторски и рестаураторски радови чиме јој је 
донекле враћен пређашњи изглед. Цела тврђава се од 1946. године налази под 
заштитом државе. Мали град је често поприште културних и спортских 
манифестација.  
Разгледање и шетња тврђавом уз објашњења водича око два сата (9:15-11:00)  
Наставак пута за Виминацијум у дужини од 46 km и трајању око сат времена 
(11:00 – 12:00).  
Виминацијум, данашњи Костолац, у близини Пожаревца, на ушћу Млаве у 
Дунав. То је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 km од 
Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка 7. века. 
Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и 
главни град римске провинције Горње Мезије. Она је обухватала највећи део 
Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. Археолошки парк 
Виминацијум званично је отворен 5. октобра 2006. године. Објекати који су 
покривени и отворени за посетиоце су: Северна Главна капија легијског логора 
(Порта преториа), Римске терме, Маузолеј у којем је највероватније сахрањен 
римски император Хостилијан, Мамут парк, Домвс Сциентиарвм, Занатски 
центар са пећима за производњу керамике и опеке и Палеохришћанска меморија.  
Улазак и раздледање уз објашњења водича и кустоса у трајању од око 2,5 
сата.  
Завршетак разгледања Виминацијума око 14 часова.  
Наставак пута до ресторана у насељу Љубичево, у близини најстарије ергеле у 
Србији, у трајању од 20-25 минута.  
Ручак у ресторану у 14:30 часова. (супа или чорба, главно јело, салата,  
сок и дезерт ).  
Ручак траје око сат до сат и по времена. (14:30-16:00)  
Наставак пута за ергелу Љубичево у дужини од око 5 km и временском трајању  
од 15 минута.  
Долазак у ергелу Љубичево у 16:30 часова.  
Ергела Љубичево једна од најстаријих ергела у Србији је 1860. године основао 
књаз Милош Обреновић на имању „Морава“, поред Велике Мораве. Налази се на 
удаљености 5 км од града. Настала је са циљем да се унапреди коњарство од 
најбољих коњских раса. Касније, његов син Михаило овом поседу на 300 хектара 
површине даје име „Љубичево“, по својој мајци, кнегињи Љубици. У Љубичеву је 
подигнут Љубичин конак, као и неколико штала где је књаз држао своје коње. 
Ергела је почетком 20. века израсла у институцију европског ранга и имала је око 
500 грла. Прославила су је грла Љубичевац, Кастор, Рамоз, Хајџан и други. 
Споменик подигнут грлу Љубичевац, налази се у центру где су и бројне стазе за 
шетњу.За ергелу је позната туристичко-спортска манифестација „Љубичевске 
коњичке игре“ које су први пут одржане 1964. године у Пожаревцу.  
Разгледање ергеле, улазак и разгледање и упознавање трофејне сале, као и 
могућност вожње фијакером у трајању од сат и по – до 18 часова.  
Слободно време од 18-19 часова. Повратак за Београд у 19 часова.  
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
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СЕДМИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
Дестинација:  
Београд – Јагодина – Крушевац – Београд  
Садржај:  
Београд: Полазак испред школе у 8:00 часова. Вожња аутопутем Београд - Ниш.  
Јагодина: насеље средњег поморавља у параћинско-јагодинској котлини на реци 
белици. Област-јагодинско поље је трусна област. Источни планински предео 
припада карпатско балканским планинама, а западни српско македонској маси. 
Јагодинско поље окружују планине јухор,црни врх и делови гледићкиг планина.  
Музеј воштаних фигура-отворен је 2008.године. Једини је у Србији, а један од 6 
таквих музеја у Европи. У њему су изложене воштане фигуре наших и страних 
познатих личности из историје, културе, науке и спорта.  
Улазак и раздледање уз објашњења водича и кустоса.  
Наставак пута за Крушевац.  
Крушевац је насеље долини Западног Поморавља, на реци Расини. Био је 
средњовековна српска престоница. Налази се у Крушевачкој котлини која 
припада композитној долини Западне Мораве и простире се између Левча и 
Темнића на северу Жупе, Копаоника и Јастрепца на југу и Краљевачке котлине и 
долине Ибра на западу. Крушевац је као своју престоницу подигао кнез Лазар 
1371. године. Предање каже да је Крушевац добио име по камену крушцу, облом 
речном камену којим је већим делом град и сазидан. После Косовског боја, 
Крушевац постаје престоница вазалне Србије којим управља Милица, а касније 
њен и Лазарев син, деспот Стефан, који касније престоницу сели у Београд. 
Током Другог светског рата, на брду Багдала стрељано је 1642 родољуба из 
Крушевца и околине. После рата цео тај простор је претворен у спомен парк под 
именом „Слободиште“.  
Народни музеј-основан је крајем 1951. године. У музеју се могу видети поставке 
од праисторије, средњег века до доба кнеза Лазара и деспота Стефана.  
Улазак и раздледање уз објашњења водича и кустоса.  
Црква Светог Првомученика Стефана, познатија као Лазарица, бисер 
моравске архитектуре, налази се у центру данашњег Крушевца, а подигао ју је, 
највероватније између 1377/1378. и 1380. године, кнез Лазар , као придворну 
цркву своје новосаграђене престонице, Крушевачког Града. Објекат се данас под 
заштитом Републике Србије, као споменик културе од изузетног значаја.  
Улазак и раздледање уз објашњења водича.  
Град кнеза Лазара или Шарен Град (од турског назива Алаџа Хисар) је тврђава 
у Крушевцу престоница кнеза Лазара. У склопу града се налази и кнежева 
дворска црква тзв. Лазарица. Данас је од града остало врло мало рушевина. 
Најбоље очувани део некадашње Лазареве престонице је дворска црква светог 
Стефана тзв. Лазарица. Поред ње остало је врло мало-остаци Донжон куле кроз 
коју се улазило у град и део источног бедема који се на њу надовезивао. У 
зидовима куле и данас постоји ходник са степеништем којим се стизало на више 
нивое и излазило на градске бедеме. Једна од посебних занимљивости ове куле је 
и то да је озидана облуцима, што је права реткост и вероватно један од разлога за 
Турке да целој тврђави дају име Шарен Град.  
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Споменик Кнезу Лазару, оснивачу Крушевца, у делу археолошког парка 
„Лазарев град“ откривен је 1971. године, рад вајара Небојше Митрића.  
Донжон кула је главна градска кула, висока 18 m. Зидана је облутком и 
ломљеним каменом. Грађевина има одбрамбену улогу, као последњи отпор 
непријатељу који је већ продро унутар зидина града.  
Раздледање уз објашњења водича.  
Ручак између 13 и 14 часова. Ручак траје око сат времена.  
Слободно време у трајању од 60-90 минута.  
Наставак пута за манастир Жичу.  
Жича је српски средњовековни манастир из прве половине XIII века, који се 
налази у близини Краљева и припада Епархији жичкој Српске православне црква. 
Подигао ју је први краљ Србије из династије Немањића, Стефан Немањић. 
Значајну улогу у њеном подизању имао је и његов брат, Свети Сава. Манастир је 
почетком XIV века обновио краљ Милутин (1282—1321). Током средњег века, у 
Жичи су устоличавани епископи и овенчавани краљеви из династије Немањића, 
због чега је позната и као Седмоврата. Главна манастирска црква, подигнута у 
Рашком стилу, посвећена је Вазнесењу Христовом (Светом Спасу). Унутар 
манастирског комплекса, источно од главне цркве, налази мања црква, посвећена 
светим Теодорима Тирону и Стратилату, подигнута у XIV веку.Током периода 
османске владавине манастир је у више наврата запустео, након чега је обнављан. 
Између Првог и Другог светског рата, манастир је доживео велику обнову, а 
најопсежнији радови на његовој конзервацији, изведени су након земљотреса 
који је ту област погодио 1987. године.Манастир Жича је 1979. године проглашен 
за споменик културе од изузетног значаја и налази се под заштитом Републике 
Србије.  
Улазак и раздледање уз објашњења свештенства и водича.  
Повратак за Београд.  
Београд: Долазак у вечерњим сатима (до 20:00 часова). 
 
ОСМИ РАЗРЕД: 
Време реализације: октобар 2018. године. 
Дестинација:  
Београд – Тара – Перућац – Београд  
Садржај:  
Манастир Благовештење и Ваведење – Сирогојно – Тара – Перућац – река 
Врело – хидро-електрана – манастир Рача  
1. дан: Полазак испред школе у 08:00 часова  
Београд – Овчар Кабларска клисура - Манастир Благовештење и Ваведење - 
Сирогојно - Тара  
Тара: Смештај у хотел. Вечера. Забавне активности (анимација у дискотеци). 
Ноћење.  
2. дан: Мокра гора – Шарганска осмица - Дрвенград  
Доручак. Полазак ка Мокрој гори, вожња „Шарганском осмицом“, обилазак и 
разгледање Дрвенграда. Повратак у хотел на ручак. Након ручка слободне 
активности – игра на теренима хотела, коришћење садржаја хотела (забавни 
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садржаји и сл.) са ангажованим рекреатором/аниматором. Вечера. У вечерњим 
часовима дискотека. Ноћење.  
3. дан: Перућац – река Врело – хидро-електрана – манастир Рача  
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. 
Напуштање објекта до 14:00 часова. Обилазак Перућца, реке Врело, хидро-
електране, манастира Рача уз обавезну едукацију деце. Дневна вожња до 
Београда, са успутним паузама по договору.  
Београд: Долазак у Београд, испред школе, у поподневним часовима, до 20:00 
часова. 
 
 
Настава у природи 

1. Настава у природи на Копаонику (Брзеће)  
Термин путовања: мај 2019. године - (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.  
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:  
Дестинација:  
Копаоник  
Садржај:  
1. дан: Београд - Брзеће  
 
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (између 08:00 и 09:00 часова, 
по договору). Дневна вожња ауто-путем, преко Крушевца, Бруса до Националног 
парка Копаоник, са успутним паузама по договору. Долазак у Брзеће у 
поподневним часовима (између 13:00 и 14:00 часова). Смештај у објекат. Први 
оброк - ручак. Активности. Вечера. Забавне активности (анимација у дискотеци). 
Ноћење.  
2. дан - 7. дан: Брзеће  
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, 
коришћење садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим 
рекреатором/аниматором.  
Седам пуних пансиона који подразумевају следеће:  
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења-мени прилагођен 
узрасту ученика.  
Структура:  
доручак: главно јело, сок, млеко или чај  
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће  
вечера: главно јело, салата  
ужина: воће или десерт  
8. дан: Брзеће - Београд  
Доручак. Напуштање објекта до 12:00 часова. Дневна вожња преко Бруса, 
Крушевца, па ауто-путем до Београда, са успутним паузама по договору. Долазак 
у Београд, испред школе, у поподневним часовима, до 18:00 часова.  
Смештај:  
Смештај у хотелу са најмање три звездице.   

2. Настава у природи у Соко бањи  
Термин путовања: мај 2019. године - (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.  



 240 

Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:  
Дестинација:  
Соко бања  
Садржај:  
1. дан: Београд - Соко Бања  
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња до 
Соко Бање. Долазак у поподневним часовима. Смештај у објекат. Први оброк - 
вечера. Забавне активости (анимација у дискотеци). Ноћење.  
2. дан - 7. дан: Соко Бања  
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, 
коришћење садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим 
рекреатором/аниматором.  
Седам пуних пансиона који подразумевају следеће:  
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења-мени прилагођен 
узрасту ученика.  
Структура:  
доручак: главно јело,сок, млеко или чај  
ручак: супа или чорба, главно јело, салата, десерт или воће  
вечера: главно јело, салата  
ужина: воће или десерт  
8. дан: Соко бања - Београд  
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. 
Напуштање објекта до 15:00 часова. Дневна вожња до Београда, са успутним 
паузама по договору. Долазак у Београд, испред школе, у вечерњим часовима, до 
20:00 часова.  
Смештај: Смештај у хотелу (не ван главног објекта) у Соко бањи са најмање 
једним затвореним базеном у свом склопу због рекреације деце током периода 
боравка. 
 

3. Настава у природи на Гочу  
Термин путовања: мај/јун 2019. године (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.  
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:  
Дестинација:  
Гоч (Добре воде)  
Садржај:  
1. дан: Београд - Гоч (Добре воде)  
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња до 
Гоча и долазак у поподневним часовима (око 13:00 часова). Смештај у објекат. 
Први оброк - вечера. Забавне активости (анимација у дискотеци). Ноћење.  
2. дан - 7. дан: Гоч (Добре воде)  
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, 
коришћење садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим 
рекреатором/аниматором.  
Седам пуних пансиона који подразумевају следеће:  
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења-мени прилагођен 
узрасту ученика.  
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Структура:  
доручак: главно јело,сок, млеко или чај  
ручак: супа или чорба, главно јело, салата  
вечера: главно јело, салата  
ужина  
Припрема оброка за децу, као и сви оброци, морају бити у смештајном 
објекту.  
8. дан: Гоч (Добре воде) - Београд  
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. 
Напуштање објекта до 14:00 часова. Дневна вожња до Београда, са успутним 
паузама по договору. Долазак у Београд, испред школе, у поподневним часовима, 
до 20:00 часова.  
 

4. Настава у природи на Златибору  
Термин путовања: мај/јун 2019. године - (8 дана, 7 ноћења) у једној смени.  
Дестинација, садржај, смештај, превоз и количине - бројна стања:  
Дестинација:  
Златибор  
Садржај:  
1. дан: Београд - Златибор  
Полазак у раним јутарњим часовима испред школе (у 08:00). Дневна вожња 
Ибарском магистралом. Долазак на Златибор у поподневним часовима (око 13:00 
часова). Смештај у објекат. Први оброк - вечера. Забавне активости (анимација у 
дискотеци ). Ноћење.  
2. дан - 7. дан: Златибор  
Активности које укључује настава у природи - настава, игра на теренима објекта, 
коришћење садржаја (учионица, играоница... и сл.) са ангажованим 
рекреатором/аниматором.  
Седам пуних пансиона који подразумевају следеће:  
- доручак, ручак, вечера, ужина, на бази класичног послужења-мени прилагођен 
узрасту ученика.  
Структура:  
доручак: главно јело, сок, млеко или чај  
ручак: супа или чорба, главно јело, салата  
вечера: главно јело, салата  
ужина  
8. дан: Златибор - Београд  
Доручак. Спремање пртљага и напуштање соба до 12:00 часова. Ручак. 
Напуштање објекта до 14:00 часова. Дневна вожња ибарском магистралом до 
Београда, са успутним паузама по договору. Долазак у Београд, испред школе, у 
поподневним часовима, до 20:00 часова. 
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Спортско-рекреативни дан 
Разред Садржај рада Месец Извршилац 

 

I-VIII Дан школе-смотра слоб. актив. III Наставници разредне и 
предметне наставе 

I-VIII Јесењи крос – Спортски дан 
Пролећни крос– Спортски дан 

IX 
IV 

Наставници физичког и 
здравственог васпитања и 
одељењске старешине 

VIII Ревијална одбојкашка утакмица V Наставници и ученици 
 
Путујуће учионице продуженог боравка за први и други разред 2018/2019. год. 

 
 

Васпитно образовни програм за ваншколско учење 

„УПОЗНАЈ БЕОГРАД КОЈИ ТОЛИКО ВОЛИШ“ 

 

 
 

У оквиру продуженог боравка организује се радионица „Упознај Београд који 

толико волиш“. Организују се два пута у току једног полугодишта. 

 

Основна идеја програма: 

а) Извести ученике из учионице 

б) Омогућити им да кроз различите амбијенте Београда упознају главни град 
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в) Организовати наставни дан у импровизованим учионицама „под отвореним 

небом“ 

г) За сваки програм предвиђени су одговарајући тестови знања, примерени 

узрасту ученика, као вид повратне информације 

 

Време реализације: 

- Дневна реализација: полазак испред школе и повратак у школу 

- У току седмице: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак 

- Период: септембар, октобар, новембар, фебруар, март, април, мај 

- Циљна група: ученици продуженог боравка првог и другог разреда  

 

Реализација програма поверена: 

- Учитељу 

- Стручном туристичком водичу (са лиценцом министарства туризма)  

* У случају временских непогода (киша, снег), део програма који се одвија на 

отвореном простору, биће замењен панорамским разгледањем града из аутобуса. 

 

Двогодишњи васпитно образовни програм за ваншколско учење радионица 

„Упознај Београд који толико волиш“ 

 

Септембар или октобар 

- Школа – Студенски трг – Музеј Вука и Доситеја – Позоришни музеј – 

Педагошки музеј – Саборна црква –  Калемегдан парк – Школа 

- Школа – Музеј науке и технике – Студенски трг –  Етнографски музеј – 

Библиотека града Београда – Кнез Михаилова улица – Школа 

Новембар или децембар 

- Школа – Музеј ФК Партизан – Музеј ФК Црвена Звезда – Школа 

- Школа – Позориште „Пуж“ – Школа 



 244 

Фебруар или март 

- Школа – Јавни акваријум и тропикаријум – Музеј историје Jугославије – 

Хајд парк (Музеј савремене уметности) – Школа 

- Школа –– Скадарлија – Кућа Ђуре Јакшића – Студенски трг  – Војни музеј 

– Природњачки музеј – Школа 

Април или мај 

- Школа – Музеј ПТТ – Музеј старих аутомобила – Ботаничка башта - 

Школа 

- Школа – Београдска тврђава и Калемегдански парк –  Школа 
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VII ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
1. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 
 

Наставник који реализује слободну активност: Драгица Врвић и Верица 
Милосављевић 

 
 
 

 

Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

|Животне вештине I 36 1 
 
 

Тема 

Број 
часов
а по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционалн
и 

1.Сналажењ
е у 
школи 

10 - да деца 
упознају 
себе и своје 
окружење 
и развију 
способност
и за 
одговоран 
живот  

- Развијање 
основних 
појмова о 
непосредно
м 
природном 
и 
друштвено
м окружењу 
и 
повезивање 
тих 
појмова. 

- Развијање 
радозналост
и, 
интересовањ
а и 
способности 
за активно 
упознавање 
окружења. 

- Слободно 
исказивање 
запажања и 
предвиђања 
и 
самостално 
решавање 
једноставни
х проблем - 
ситуација. 

2.Од куће 
до школе 

7 - да деца 
упознају 
себе и своје 
окружење 
и развију 
способност
и за 
одговоран 
живот  

- Развијање 
основних 
појмова о 
непосредно
м 
природном 
и 
друштвено
м окружењу 

- Развијање 
радозналост
и, 
интересовањ
а и 
способности 
за активно 
упознавање 
окружења. 

- Одговорно 
и 
самостално 
решавање 
једноставни
х проблем - 
ситуација 



 246 

и 
повезивање 
тих 
појмова. 

3.Сам код 
куће 

5 - да деца 
упознају 
себе и своје 
окружење 
и развију 
способност
и за 
одговоран 
живот  

- Развијање 
основних 
појмова о 
непосредно
м 
природном 
и 
друштвено
м окружењу 
и 
повезивање 
тих 
појмова. 

- Развијање 
радозналост
и, 
интересовањ
а и 
способности 
за активно 
упознавање 
окружења. 

- Одговорно 
и 
самостално 
решавање 
једноставни
х проблем - 
ситуација 

4.У гостима 5 - да деца 
упознају 
себе и своје 
окружење 
и развију 
способност
и за 
одговоран 
живот  

- Развијање 
различитих 
социјалних 
вештина и 
прихватање 
основних 
људских 
вредности 
за 
критеријум 
понашања 
према 
другима. 

- Развијање 
радозналост
и, 
интересовањ
а и 
способности 
за активно 
упознавање 
окружења. 

- Слободно 
исказивање 
запажања и 
предвиђања 
и 
самостално 
решавање 
једноставни
х проблем - 
ситуација. 

5.У 
природи 

9 - да деца 
упознају 
себе и своје 
окружење 
и развију 
способност
и за 
одговоран 
живот  

- Развијање 
одговорног 
односа 
према 
окружењу 
као и 
интересовањ
а и    
спремности 
за његово 
очување. 

- Развијање 
радозналост
и, 
интересовањ
а и 
способности 
за активно 
упознавање 
окружења. 
- Развијање 
еколошке 
свести.       

- Слободно 
исказивање 
запажања и 
предвиђања 
и 
самостално 
решавање 
једноставни
х проблем - 
ситуација. 
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Наставник који реализује слободну активност: Данка Керић 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

Ликовна секција I 36 1 
 
 

Тема 

Број 
часо
ва 
по 

теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функциона
лни 

Ликовне 
активност
и  ученика 
на задате 
теме 

13 Правилно 
уочавање и 
приказивање 
људи и 
предмета из 
непосредне 
околине 
Развијање 
способности 
ученика за 
опажање 
облика, 
величина, 
светлина, 
боја, 
положаја,обл
ика у 
природи. 
Развијати 
моторичке 
способности 
ученика, 
сензибилитет 
и лепо 
писање 
Развијање 
способности 
ученика за 
опажање 
облика, 
величина, 
светлина, 

Схватањепредм
ета из природе, 
посматрање 
облика, 
пропорција, 
односа боја у 
простору. 
- Развијање 
памћења, 
повезивање 
опажених 
информација 

Развијање 
стваралачког 
и уметничког 

мишљења 
ученика. 

- Развијање 
љубави према 
вредностима 
израженим у 
делима свих 

облика 
уметности 

Развојкреатив
ности код 
ученика. 

Развијање 
прецизност

и и 
координац

ије 
покрета. 

-Схватање 
контраста 

и 
карактера 

линија, 
облика и 

боја, 
коришћења 
материјала 

за рад, 
његовом 

комбинова
њу, 

опажањим
а облика у 
кретању, 

компонова
њу. 
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боја, 
положаја,обл
ика 

Јесење 
слике 

5 Оспособити 
ученика да 
уочавају 
промене у 
природи, 
кроз 
самостално 
изражавање 
коришћењем 
примерених 
техника и 
средстава. 
Развијање 
способности 
ученика за 
опажање 
облика, 
величина, 
светлина, 
боја, 
положаја,обл
ика. 

Подстицање 
ученика да 
користе 
различите 
облике и 
материјале како 
би добили нове, 
корисне 
предмете. 
- Развијање 
памћења, 
повезивањеопа
жених 
информација 
Схватање да се 
комбинацијом 
различитих 
материјала 
могу добити 
нови предмети 

Развој 
креативности 
код ученика. 
Развијање 
љубави према 
вредностима 
израженим у 
делима свих 
облика 
уметности. 
Неговати 
осетљивост за 
ликовне и 
визуелне 
вредности које 
стичу у 
настави и 
упућивати их 
на примену у 
раду и 
животу. 

Стварање 
услова за 
разумевањ
е 
природних 
законитост
и и 
друштвени
х појава. 
Схватање 
ликовно- 
визуелног 
рада као 
израза 
индивидуа
лног 
осећања, 
доживљаја 
и 
стваралачк
е 
имагинациј
е да 
опажају, 
осећају, 
објашњавај
у, 
реконструи
шу. 
Развијање 
способност
и 
комбинова
ња 

Зимске 
чаролије 

5 Оспособљава
ње ученика 
за 
самостално 
уочавање  
одлика зиме 
као 
годишњег 
доба. 

Развијање 
памћења, 
повезивањеопа
жених 
информација 
Схватање да се 
комбинацијом 
различитих 
материјала 

Подстицати 
ученике на 
рад у групи 
Изграђивање 
интересовање 
и потребу за 
посећивањем 
изложби, 
галерија, 

Развијање 
смисла за 
боју као 
једног од 
најважнији
х 
елемената 
ликовност
и. 
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Развијати 
моторичке 
способности 
ученика, 
сензибилитет 

могу добити 
нови предмети 

музеја и 
чување 
културних 
добара 
-Развијање 
љубави према 
природи 

- 
Оспособит
и ученике 
да од 
различитих 
материјала 
добију 
нове 
облике 
Развијање 
способност
и 
комбинова
ња 

Новогоди
шња 
изложба 

3 Развијати 
моторичке 
способности 
ученика, 
сензибилитет 
и лепо 
писање 

Развијање 
памћења, 
повезивањеопа
жених 
информација 
Схватање да се 
комбинацијом 
различитих 
материјала 
могу добити 
нови предмети 

Изграђивање 
интересовање 
и потребу за 
посећивањем 
изложби, 
галерија, 
музеја и 
чување 
културних 
добара 
-Подстицати 
ученике на 
рад у групи 

Оспособит
и ученике 
да од 
различитих 
материјала 
добију 
нове 
облике 
Развијање 
способност
и 
комбинова
ња 

Св. Сава- 
школска 
слава 

2 Развијање 
способности 
ученика за 
опажање 
облика, 
величина, 
светлина, 
боја, 
положаја,обл
ика. 

Развијање 
способности за 
препознавање 
традиционалне 
и модерне, 
савремене 
уметности 
Утврђивање 
постојећих 
знања о 
личностима из 
прошлости 

Подстицати 
ученике на 
рад у групи 
-Неговање 
сарадње, 
дружења, 
међусобног 
помагања у 
раду. 
-Активно 
стваралачко 
учествовање у 
културном и 
уметничком  
животу 
средине. 

Развијање 
способност
и 
комбинова
ња. 
Развијање 
прецизност
и код 
ученика 
користећи 
колаж 
технику. 

Весници 
пролећа 

3 Научити  
ученике да 
уметнички 

Схватањепредм
ета из природе, 
посматрање 

Развијање 
љубави према 
природи. 

Развијање 
смисла за 
боју као 
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прикажу 
доживљене 
слике из 
природе 
Утврђивање 
постојећих 
знања о 
карактеристи
кама пролећа 
Развијати 
моторичке 
способности 
ученика, 
сензибилитет 

облика, 
пропорција, 
односа боја у 
простору. 
- Развијање 
памћења, 
повезивањеопа
жених 
информација 

-
Оспособљава
ње ученика за 
рад, тимско 
дружење, 
заједничко 
уређивање и 
одржавање 
учионице. 

једног од 
најважнији
х 
елемената 
ликовност
и. 
- 
Оспособит
и ученике 
да од 
различитих 
материјала 
добију 
нове 
облике 
Развијање 
способност
и 
комбинова
ња 

Васкрс 2 Оспособљава
ње ученика 
да кроз 
народну 
традицију и 
баштину 
схвате сврху, 
значај и 
лепоту 
празника. 
Развијати 
моторичке 
способности 
ученика, 
сензибилитет 

Развијање 
памћења, 
повезивањеопа
жених 
информација 
Схватање да се 
комбинацијом 
различитих 
материјала 
могу добити 
нови предмети 

Изграђивање 
интересовање 
и потребу за 
посећивањем 
изложби, 
галерија, 
музеја и 
чување 
културних 
добара 
-
Оспособљава
ње ученика за 
рад, тимско 
дружење, 
заједничко 
уређивање и 
одржавање 
учионице 

Развијање 
способност
и 
комбинова
ња. 
Развој 
стваралачк
ог 
мишљења 
ученика. 
- Научити 
ученике да 
самостално 
фарбају 
Васкршња 
јаја. 

Вајање 3 Истицање 
ручног рада 
којим 
ученици 
добијају нове 
облике 
Развијати 

Схватањепредм
ета из природе, 
посматрање 
облика, 
пропорција, 
односа боја у 
простору. 

Изграђивање 
интересовање 
и потребу за 
посећивањем 
изложби, 
галерија, 
музеја и 

Оспособит
и ученике 
да од 
различитих 
материјала 
добију 
нове 
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моторичке 
способности 
ученика, 
сензибилитет 

- Развијање 
памћења, 
повезивањеопа
жених 
информација 
Схватање да се 
комбинацијом 
различитих 
материјала 
могу добити 
нови предмети 

чување 
културних 
добара 
-
Оспособљава
ње ученика за 
рад, тимско 
дружење, 
заједничко 
уређивање и 
одржавање 
учионице. 

облике 
-Развијање 
прецизност
и и 
педантност
и у раду. 
Стимулиса
ти ликовни 
рад 
ученика 
као израз 
индивидуа
лног 
осећања, 
доживљаја 
и 
стваралачк
е 
имагинациј
е 

 
 
Наставник који реализује слободну активност: - Катарина Хајман 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

Ритмичко-балетска 
секција 

први 36 1 

 
 

Тема 

Број 
часов
а по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционал
ни 

1.Музи
ка и 
покрет 

 10   Развијати 
способност 
слушања и 
доживљаја 
музике 
Увођење у 
свет 
уметности 
кроз игру и 
покрет 

Развијање 
музикалности, 
оспособљавање 
тела за 
извођење 
покрета 
Формирање и 
учвршћивање 
моторних 
способности 

Прихватање 
групног,колектив
ног рада и 
осећаја 
заједништва код 
ученика 
Неговање личног 
израза и ширење 
културе из 
области 

Приступ 
васпитно –
образовним 
садржајима 
кроз 
невербалне 
форме 
изражавања 
Активирање 
улоге 
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Свестрани 
развој 
моторичких 
способности 
и естетских 
начела 
 

Стварање 
услова за 
развијање 
креативног 
мишљења 

невербалне 
комуникације 
Унапређивање 
комуникације и 
сарадње 

ученика у 
наставном 
процесу 
Јачање 
мотивације 
ученика 

Сцена, 
костим 

 6  Увођење 
ученика у 
процес 
изражавања 
игром, 
покретом и 
гестом чиме 
се покрећу 
активности 
у процесу 
учења 

Креирање 
ситуација за 
учење,изражав
ање познатог и 
непознатог, 
истраживање 
кроз 
корелацију са 
наставним 
предметима 
Упознати 
сценске 
елементе у 
функцији 
тумачења 
улога 

Прихватање 
групног,колектив
ног рада и 
осећаја 
заједништва код 
ученика 
Развијање 
емпатије,доживљ
аја различитих 
улога-карактера 
 

Овладавање 
простором 
,индивидуал
но и у групи 
Поспешити  
развој 
маште и 
креативност
и 
Упознати 
себе и друге 
кроз 
сценску 
акцију 

Плес   11   Доживљај и 
овладавање 
различитим 
ритмовима 
Развијање 
слободног 
покрета уз 
музику,зада
тог покрета 

Усвајање 
једноставних 
плесних 
корака, 
кореографија 
Упознавање са 
различитим 
видовима игре 
и плеса 
Савладати 
задатке који 
воде ка 
једноставној 
играчкој 
техници 
 

Развијање 
мотивације, 
воље, 
укључивање у 
групни, тимски 
рад 
 

Оспособљав
а- 
ње тела за 
извођење 
плеса, 
усмеравање 
ка  
уметничком 
изразу и 
креативност
и 

Спој 9 Укључивањ
е у 
васпитно-
образовни 
процес,ола- 
кшице при 
савладавању 

Интегрисање 
наставних 
садржаја , 
примена  
стечених знања 
кроз 
невербалне 

Прихватање 
групног,колектив
ног рада и 
осећаја 
заједништва код 
ученика 
Оспособљавање 

Оспособљав
а-ње 
ученика за 
јавне 
наступе у 
школи и 
изван ње 
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наставних 
садржаја 
 

форме 
Упознавање 
повезаности 
различитих 
уметничких 
дисциплина  и 
области  у 
функцији 
сценског 
приказа 

за 
учење,решавање 
проблема и 
истраживачки 
рад 

Неговање 
личног 
израза,шире
- 
ња културе, 
естетике,ум
е- 
тничког 
доживљаја 
Подршка 
даровитим 
ученицима 
за наставак 
учења у 
сценско-
уметничким 
школама 

 
  

 
 
 
Наставник који реализује слободну активност: Љиљана Крстић 
 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

Деца и медији први 36 1 
 
 

Тема 

Број 
часов
а по 
теми 

Циљ Задаци 

Комуникаци
ја 

6 медијско 
описмењава
ње ученика 
 

образовни васпитни функционалн
и 

   Усвајање 
основних 
садржаја о 
појму и 
врстама 
комуникације
, 

Омогућава
ње 
укључивањ
а у процесе 
европског и 
међународн
ог 

Развијање 
способности 
за живот у 
демократски 
уређеном 
друштву, 
развијање 
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усвајање 
основних 
појмова из 
уметности 
покретних 
слика, 
развијање 
фине 
моторике и 
ликовног 
изражавања, 
развој 
логичког 
мишљења, 
неговање 
усменог и 
писаног 
изражавања, 
увежбавање 
технике 
читања. 
 

повезивања, 
усвајање, 
разумевање 
и развој 
основних 
социјалних 
и моралних 
вредности 
демократск
и уређеног, 
хуманог и 
толерантног 
друштва, 
јачање 
поверења 
међу децом 
и 
ученицима 
и 
спречавање 
понашања 
која 
нарушавају 
остваривањ
е права на 
различитост
; 
поштовање 
права деце, 
људских и 
грађанских 
права и 
основних 
слобода, 
неговање 
породичних 
односа. 

осећања за 
аутентичне 
естетске 
вредности, 
развијање 
смисла и 
способности 
за правилно, 
течно, 
економично 
и уверљиво 
усмено и 
писмено 
изражавање, 
богаћење 
речника, 
језичког и 
стилског 
израза, 
поступно, 
систематично 
и доследно 
оспособљава
ње ученика 
за логичко 
схватање и 
критичко 
процењивање
, 
развијање 
поштовања 
према 
културној 
баштини и 
потребе да се 
она негује и 
унапређује, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и 
раду. 

Бојимо, 
слажемо, 
читамо 

27 Правилна 
употреба 
медија 
 

Развијање 
смисла и 
способности 
за правилно, 

Стицање 
навика и 
обучавање 
ученика у 

Ннавикавање 
на редовно 
праћење и 
критичко 
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течно, 
економично 
и уверљиво 
усмено и 
писмено 
изражавање, 
богаћење 
речника, 
језичког и 
стилског 
израза, 
поступно, 
систематично 
и доследно 
оспособљава
ње ученика 
за логичко 
схватање и 
критичко 
процењивање
, 
 

коришћењу 
разноврсни
х извора   
знања, 
развијање 
сазнајних, 
физичких, 
социјалних 
и 
креативних 
способност
и, а 
истовремен
о 
спознавање 
и изградња 
ставова и 
вредности 
средине у 
којој 
одрастају, 
као и шире 
друштвене 
заједнице, 

процењивање 
емисија за 
децу на 
радију и 
телевизији, 
као и игрица 
на 
рачунарима, 
подстицање 
ученика на 
самостално 
језичко, 
литерарно и 
ликовно 
стваралаштво
; 
подстицање, 
неговање и 
вредновање 
ученичких 
ваннаставних 
активности у 
смеру 
медијске 
писмености, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и 
раду. 
 

Самостална 
продукција 

3 Неговање 
креативност
и кроз 
самосталну 
продукцију 
бојанки, 
слагалица, 
фотографија 
и бајки, 
 

Формирање 
основних 
појмова из 
области 
културе, 
усвајање 
знања о боји, 
простору и 
облицима 
одређеним 
ликовним 
техникама и 
креативно-
практичан 
рад са 

Неговање 
креативност
и кроз 
самосталну 
продукцију 
бојанки, 
слагалица, 
фотографиј
а и бајки, 
 

Развијање 
потребе за 
књигом, 
способности 
да се њоме 
самостално 
служе као 
извором 
сазнања, 
поступно, 
систематично 
и доследно 
оспособљава
ње ученика 
за употребу 
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односима 
боја, 
усклађивање 
медија 

Интернета 
као извора 
знања, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и 
раду. 
усвајање 
елементарни
х форми 
функционалн
е 
писмености, 
омогућавање 
стицања и 
размене 
информација, 
комуницирањ
е у 
различитим 
животним 
ситуацијама 
и стварање 
могућности 
за даље 
учење, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и 
раду. 
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2. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ  
 

Наставник који реализује слободну активност: Маја Дробњаковић  
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

ДРАМСКА 
РАДИОНИЦА 

ПРВИ 36 1 

 

Тема 

Број 
часов
а по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитн
и 

функционал
ни 

1. ТЕКСT, 
УЛОГА 

6 Оспособити 
ученике за 
драмско 
стварање и 
стварање 
кроз 
покрет.Разви
ти код 
ученика 
организаторс
ке 
способности, 
сарадњу у 
групи.  
 

Оспособљава
ње ученика за 
одабир 
одговарају- 
ћег дела за 
драматизаци- 
ју. 
Упознавање 
са делом и 
улогама. 
 

Негова-
ње 
љубави 
према 
књиже-
вним и 
дра-
мским 
делима. 

Разумевање 
критеријума 
за одабир 
дела за 
драматиза-
цију и 
критеријума 
за поделу 
улога. 

2. ПОКРЕТ, 
МИМИКА, 
ГЕСТ 

3 Оспособити 
ученике за 
самостално  
организовањ
е наступа. 

Упознавање 
ученика са 
важношћу 
покрета,ми- 
мике и геста 
на сцени. 

Негова
ње 
осећаја 
за гест, 
покрет.. 

Исказивање 
осећања 
покретом, 
мимиком и 
гестом. 

3. 
ДРАМАТИЗАЦ
ИЈА 

9 Оспособити 
ученике за 
доживљав-
ање и 
вредновање 
уметничких 
дела. 

Стицање 
знања о 
начину 
драма- 
тизације 
књижевног 
дела. 

Негова
ње 
љубави 
према 
књижев
-ним и 
драмски
м 
делима. 

Разумевање 
и драмати- 
зација књи- 
жевног де- 
ла. 
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4.СЦЕНА, 
СЦЕНОГРАФИЈ
А 

6 Постићи 
развијање 
самопоуздањ
а, 
креативност
и, говорних 
и изражајних 
способности. 

Стицање 
знања о еле- 
ментима 
сценског 
простора. 

Негова
ње 
љубави 
према 
књижев
-ним и 
драмски
м 
делима. 

Примена 
стечених 
знања на у- 
ређењу сце- 
нског про- 
стора. 

5.КОСТИМИ , 
КОСТИМОГРА-
ФИЈА 

6 Оспособити 
ученике за 
самостално  
организовањ
е наступа. 

Стицање 
знања о кос- 
тимографији 
и настанку 
костима. 

Негова
ње 
естетск
их 
вреднос
- 
ти. 

Примена 
стечених 
знања на из- 
ради кости- 
ма за пред- 
ставу. 

6.ПРЕДСТАВА 6 Постићи 
развијање 
самопоуздањ
а, 
креативност
и, говорних 
и изражајних 
способности 

Оспособља- 
вање ученика 
за самостал- 
но извођење 
представе. 

Развија-
ње 
органи-
зато-
рских 
спосо- 
бности. 

Примена 
стечених 
знања при- 
ликом из- 
вођења 
представе. 
 

 
 
 
Наставник који реализује слободну активност: Милена Меденица 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

РЕЦИТАТОРСКА 
СЕКЦИЈА ДРУГИ  

36 
 

1 
 

Тема 

Број 
часова 

по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционални 
1. Увођење 

ученика у 
програм 
рецитаторс
ке секције 

 

   8 
 

Да ученици 
овладају 
језичком, 
уметничком, 
говорном 
културом, уз 
поштовање 

Мотивисање, 
подстицање и 
усмерење на 
читање и 
правилно 
интерпретирање 
научених 

Развијање 
љубави према 
матерњем 
језику и 
потребе да се 
он негује и 
унапређује. 

Упознавање са 
фонетским 
појмовима као и 
са појмом 
версификације. 
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основних 
правила, 
акцентуације, 
ритма песме и 
технике, 
интерпретације 
текста уз 
коришћење 
правилне 
дикције. 

песама кроз 
јавно извођење. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Вежбе 
интерпрета
ције 
песама, 
припреме и 
такмичење 

 
 

10 
 

Да ученици 
добром 
интерпретацијом 
строфа успевају 
да низом 
стихова 
обједине 
емоционалне, 
ритмичке и 
мисаоне нијансе 
у песми. 

Развијање 
такмичарског 
духа и неговање 
гласног и 
правилног 
изговора речи, 
уз што боље 
развијање 
осећаја за 
слушање и 
понављање. 
 
 
 

Упознавање са 
поезијом као 
књижевном 
врстом, као и 
са песницима 
других земаља 
и њиховом 
поезијом 

Уочавање и 
тумачење 
битних 
чинилаца текста 
песме према 
захтевима 
програма. 
 

3. Припрема 
тематских 
текстова и 
јавни 
наступи на 
приредбама 

 

8 Да кроз 
различите 
облике риме као 
елемента ритма 
постигну 
подударност у 
наглашености 
слога. 

Симултано 
усвајање 
књижевних и 
функционалних 
појмова везаних 
за 
версификацију. 
 
 

Развијање 
потребе за 
јавним 
наступом, 
подстакнуте 
квалитетним 
извођењем 
научених 
рецитација са 
жељом да се 
ова врста 
талента и 
вештине 
пренесе 
другима. 
 

Систематско и 
доследно 
реализовање 
програмираних 
вежбања у 
говору и 
покрету који 
прате текст. 
 

4. Техника 
извођења 
рецитала у 
затвореном 
и 
отвореном 

10 Емотивним 
доживљајем 
песме, пренети 
садржај и 
поруку на 
квалитетан 

Упознавање са 
што већим 
бројем наших 
најбољих 
песника за децу 
и њиховог 

Да се негује и 
унапређује 
кроз дружење 
правилан 
говор као и 
могућност 

Усавршавање 
читања текста у 
себи у функцији 
тумачења 
садржаја да би 
се касније 
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простору 
 
 

начин гледаоцу 
и слушаоцу.  

богатог 
стваралаштва, у 
циљу развијања 
жеље за 
сопственим 
стваралаштвом 
у поезији. 

импровизације 
на овом 
узрасту. 

читањем наглас 
и 
интерпретацијом 
постигао склад 
емотивног 
доживљаја и 
правилне 
технике говора и 
мимике 

 
 

 
Наставник који реализује слободну активност: Снежана Шукара 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд часова 

Игаоница-
радионица 

други 36 1 

 

Тема 

Број 
часов
а по 
теми 

Циљ Задаци 

  Упознавање 
себе,свог 
окружења,ра
звијање 
способности 
за одговоран 
,културан и 
здрав живот 

образовни васпитни функционални 
Ми смо 
вредни 

9 Развијање 
способности за 
правилно и 
течно усмено 
изражавање 
Развијање 
моторике и 
прецизности 
Подстицање 
устраживачких 
сктивности деце 
Применити 
стечена знања 
Применити и 
упознати 
ученике са 
достигнуућима у 
култури и 
уметности 
Научити 

Подстицање 
ученика на 
развијање 
пријатељских 
односа 
Препознавање 
осећања,њихово 
именовање и 
уочавање геста и 
мимике 
Јачање личности 
детета 
Подстицање на 
рад у 
групи,несебичнос
ти,дружељубивос
ти 
Оспособљавање 
ученика на 
самосталност, 

Развијати логичког 
мишљења 
Изграђивати речник 
Усавршавати 
усмеравање  пажње  на 
појединости и целину 
Развијати другарство, 
толеранцију 
Усавршавати до сада 
стечена знања 
Навикавати ученике 
на одговоран однос 
према 
себи и другима 
 

рецитатор
ска 

6 

Музичка  5 
драмска 6 
физичка 6 
ликовна 4 
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ученике да 
слободно 
исказују своја 
запажања и 
предвиђања 
Упутити их на 
самостално 
решавање 
једноставних 
проблема 

дисциплину и 
одговорност 
 

 
 
 
Наставник који реализује слободну активност: Жељка Грбан 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

ПРИЧЕ И ЗАДАЦИ 
ЗА ПАМЕТНЕ 
ГЛАВЕ 

ДРУГИ 36 1 

 

Тема 

Број 
часова 

по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционални 
1. СЛУШАМ, 
ГЛЕДАМ , 
РАЗМИШЉАМ 

16 

Усмеравање 
дечије пажње, 
поправља-ње 
концентрације 
и памћења 

Научити 
децу да 
слушају, да 
се конце-
нтришу 
како да 
памте 
Научити да 
поставља-ју 
питања, 
предузимају 
кораке 
износе 
идеје 

Усавршавање радних 
навика,упорности,марљивости 
и истрајности у решавању 
задатака 
Развијање способности да се 
саслуша други и да се поднесе 
критика 
Развијање самосталности 

Развијање 
дечије пажње 
Изграђива-ње 
самоста-
лности и 
стварала- чког 
духа 
Развијање 
памћења и 
способности 
да се уочавају 
детаљи 
  

2. ТАН-ГРАМ 

8 

Да науче да 
уочавају 
делове и 
целине 

Да науче да 
од делова 
сложе 
целину 
Разумети 
међусобан 
однос 

Развијање културе рада код 
ученика 
Знати суочити се са новим 
неуобичајеним ситуацијама 

Изоштрава-ти 
моћ 
посматрања 
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фигура 
3. ИМАМ    
КЕФАЛО 

12 

Да науче да 
решавају 
логичке 
задатке 

Разумети 
постипак 
решавања 
задатака 
Уочити 
главне идеје 
и објаснити 
правила и 
поступке 

Развијање рационалне 
аргументације 

Развијати 
логичко 
мишљење 
Развијање 
моторике 

 

Наставник који реализује слободну активност: Слободанка Лековић 

 

Тема 

Број 
часова 

по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционални 
1. Комуника-ција 6 медијско 

описмењава
ње ученика, 
 

усвајање 
основних 
садржаја о 
појму и 
врстама 
комуникаци
је, 
усвајање 
основних 
појмова из 
уметности 
покретних 
слика, 
развијање 
фине 
моторике и 
ликовног 
изражавања, 
развој 
логичког 
мишљења, 
неговање 
усменог и 
писаног 

омогућавање 
укључивања у процесе 
европског и 
међународног 
повезивања, 
усвајање, разумевање 
и развој основних 
социјалних и моралних 
вредности 
демократски уређеног, 
хуманог и толерантног 
друштва, 
јачање поверења међу 
децом и ученицима и 
спречавање понашања 
која нарушавају 
остваривање права на 
различитост; 
поштовање права деце, 
људских и грађанских 
права и основних 
слобода, 
неговање 
породичних односа, 

развијање 
способности за 
живот у 
демократски 
уређеном 
друштву, 
развијање 
осећања за 
аутентичне 
естетске 
вредности, 
развијање 
смисла и 
способности за 
правилно, течно, 
економично и 
уверљиво 
усмено и 
писмено 
изражавање, 
богаћење 
речника, 
језичког и 
стилског израза, 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

Деца и 
медији 

други 36 1 
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изражавања, 
увежбавање 
технике 
читања,  
 

поступно, 
систематично и 
доследно 
оспособљавање 
ученика за 
логичко 
схватање и 
критичко 
процењивање, 
развијање 
поштовања 
према културној 
баштини и 
потребе да се 
она негује и 
унапређује, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и раду. 

2.Бојимо, слажемо, 
читамо 

27 правилна 
употреба 
медија, 
 

развијање 
смисла и 
способности 
за правилно, 
течно, 
економично 
и уверљиво 
усмено и 
писмено 
изражавање, 
богаћење 
речника, 
језичког и 
стилског 
израза, 
поступно, 
систематичн
о и 
доследно 
оспособљав
ање ученика 
за логичко 
схватање и 
критичко 
процењивањ
е, 
 

стицање навика и 
обучавање ученика у 
коришћењу 
разноврсних извора   
знања, 
развијање сазнајних, 
физичких, 
социјалних и 
креативних 
способности, а 
истовремено 
спознавање и 
изградња ставова и 
вредности средине у 
којој одрастају, као и 
шире друштвене 
заједнице, 

навикавање на 
редовно 
праћење и 
критичко 
процењивање 
емисија за децу 
на радију и 
телевизији, као 
и игрица на 
рачунарима, 
подстицање 
ученика на 
самостално 
језичко, 
литерарно и 
ликовно 
стваралаштво; 
подстицање, 
неговање и 
вредновање 
ученичких 
ваннаставних 
активности у 
смеру медијске 
писмености, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и раду. 
 

3.Самостална 3 неговање формирање неговање креативности развијање 
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продукција креативност
и кроз 
самосталну 
продукцију 
бојанки, 
слагалица, 
фотографиј
а и бајки, 
 

основних 
појмова из 
области 
културе, 
усвајање 
знања о 
боји, 
простору и 
облицима 
одређеним 
ликовним 
техникама и 
креативно-
практичан 
рад са 
односима 
боја, 
усклађивањ
е медија. 
 

кроз самосталну 
продукцију бојанки, 
слагалица, 
фотографија и бајки, 
 

потребе за 
књигом, 
способности да 
се њоме 
самостално 
служе као 
извором 
сазнања, 
поступно, 
систематично и 
доследно 
оспособљавање 
ученика за 
употребу 
Интернета као 
извора знања, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и раду. 
усвајање 
елементарних 
форми 
функционалне 
писмености, 
омогућавање 
стицања и 
размене 
информација, 
комуницирање у 
различитим 
животним 
ситуацијама и 
стварање 
могућности за 
даље учење, 
примена 
медијске 
писмености у 
животу и раду. 

 

Наставник који реализује слободну активност: Марина Суботић 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд часова 

ДРАМСКА 
СЕКЦИЈА 

ДРУГИ 36 1 

Тема Број часова по 
теми 

Циљ Задаци 
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   образовни васпитни функциона-
лни 

1. ТЕКСT, УЛОГА 6 Оспособити 
ученике за 
драмско 
стварање и 
стварање кроз 
покрет. 
Развити код 
ученика 
организато-
рске 
способности, 
сарадњу у 
групи.  
 

Оспособљава-
ње ученика за 
одабир 
одговарају- 
ћег дела за 
драматизаци- 
ју. 
Упознавање са 
делом и 
улогама. 
 

Негова-ње 
љубави 
према 
књиже-
вним и 
дра-мским 
делима. 

Разумевање 
критерију-
ма за одабир 
дела за 
драматиза-
цију и 
критерију-
ма за поделу 
улога. 

2. ПОКРЕТ, 
МИМИКА, 
ГЕСТ 

3 Оспособити 
ученике за 
самостално  
организовање 
наступа. 

Упознавање 
ученика са 
важношћу 
покрета,ми- 
мике и геста 
на сцени. 

Неговање 
осећаја за 
гест, 
покрет.. 

Исказивање 
осећања 
покретом, 
мимиком и 
гестом. 

3. 
ДРАМАТИЗАЦИЈА 

9 Оспособити 
ученике за 
доживљав-ање 
и вредновање 
уметничких 
дела. 

Стицање 
знања о 
начину драма- 
тизације 
књижевног 
дела. 

Неговање 
љубави 
према 
књижев-
ним и 
драмским 
делима. 

Разумевање 
и драмати- 
зација књи- 
жевног де- 
ла. 
 

4.СЦЕНА, 
СЦЕНОГРАФИЈА 

6 Постићи 
развијање 
самопоуздања, 
креативности, 
говорних и 
изражајних 
способности. 

Стицање 
знања о еле- 
ментима 
сценског 
простора. 

Неговање 
љубави 
према 
књижев-
ним и 
драмским 
делима. 

Примена 
стечених 
знања на  
уређењу 
сценског 
простора. 

5.КОСТИМИ , 
КОСТИМОГРА-
ФИЈА 

6 Оспособити 
ученике за 
самостално  
организовање 
наступа. 

Стицање 
знања о кос- 
тимографији и 
настанку 
костима. 

Неговање 
естетских 
вреднос- 
ти. 

Примена 
стечених 
знања на 
изради 
костима за 
представу. 

6.ПРЕДСТАВА 6 Развијање 
самопоуздања, 
креативности, 
говорних и 

Оспособља- 
вање ученика 
за самостал- 
но извођење 

Развија-
ње 
органи-
зато-

Примена 
стечених 
знања при- 
ликом из- 
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изражајних 
способности 

представе. рских 
спосо- 
бности. 

вођења 
представе. 
 

 
 

 
3. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ  
 
 
Наставник који реализује слободну активност: Мира Касаповић и Богдан Косовац 
 
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 
 

                                  
 
  
 
 
 
  

Р. б.  
наст
авне 
теме 

Р. 
б. 

час
а 

Наставна активност Тип часа Облик рада Наставне 
методе 

Наставна 
средства 

Корелациј
а 

V 1. Задаци 
оштроумности обрада 

фронтални, 
индивидуални, у 
пару 

дијалошка, 
илусративно-
демонстратив
на, 
хеуристичка 

листићи, 
презентац
ија 

Српски 
језик, 
Ликовна 
култура 

V 2. Задаци 
оштроумности 

утврђивањ
е 

фронтални, 
индивидуални 

дијалошка, 
илусративно-
демонстратив
на, 
хеуристичка 

листићи, 
презентац
ија 

Српски 
језик, 
Ликовна 
култура 

III 3. Римске цифре обрада фронтални, 
индивидуални 

дијалошка, 
илусративно-
демонстратив
на, 
хеуристичка 

листићи, 
презентац
ија 

Ликовна 
култура 

V 4. Задаци са 
палидрвцима 

прошиива
ње знања 

фронтални, 
индивидуални, у 
пару 

дијалошка, 
илусративно-
демонстратив
на, 
хеуристичка 

листићи, 
презентац
ија 

Ликовна 
култура 
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Наставник који реализује слободну активност: Тања Дујовић и Снежана Стаменић 
 
МАЛА УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА  
 
 
1.Договор о раду секције 
2.Музика и покрет 
3.Прикупљамо јесење плодове 
4.Играчке од јесењих плодова 
5.Играчке од папира,вуне,канапа 
6.Играчке од папира, вуне, канапа 
7.Рециклажом до употребних предмета 
8.Игра бојама-осликавамо стару одећу 
9.Игра бојама 
10.Избор текстова и песама за приредбу 
11.Израда новогодишњих украса 
12.Израда новогодишњих украса 
13.Израда новогодишњих честитки 
14.Проба за приредбу 
15.Проба за приредбу 
16.Припрема новогодишње изложбе 
17.Новогодишња изложба и приредба 
18.У сусрет школској слави 
19.Цртеж-лик Светог Саве 
20. Светосавска изложба 
21.Украшавање употребних предмета- шоље,чаше 
22.Украшавање употребних предмета 
23.Цвеће за наше маме 
24.Маске 
25.Ближи се Васкрс 
26.Осликавамо јаја 
27. Продајна изложба радова 
28.Певамо и играмо 
29.На позорници-избор текстова за завршну приредбу 
30.Певамо и играмо 
31.Рециклирамо и правимо играчке 
32.Припрема завршне приредбе 
33.Припрема изложбе 
34/35.Проба 
36.Презентација рада секције у овој школској години 
 
 
 
 
 
 
 



 268 

Наставник који реализује слободну активност: Марија Ристић 
 

Назив слободне активности Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд часова 

МОЗГАЛИЦЕ ТРЕЋИ 36 1 
 

ТЕМА 

 БРОЈ 
ЧАСОВ

А 
      ПО 
ТЕМИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ 

образовни васпитни функционалн
и 

Судоку 4 Усмеравање 
дечје пажње на 
откривање 
скривених 
детаља, 
развијање 
концентрације 
и логичког 
мишљења. 

- упућивање ученика 
да при решавању 
задатака траже 
различите путеве/ 
начине који воде до 
решења 
 

- стицање радних 
навика, упорности, 
марљивости и 
истрајности у 
решавању задатака 
- поштовање 
чланова тима/ 
групе, поштовање 
туђег мишљења 

- развијање 
логичког 
мишљења и 
коришћење 
стечених 
знања и 
способнсти у 
новим 
ситуацијама 

Квизови 4 
Илузије и 
скривалице 7 

Ребуси и 
лавиринти 5 

Загонетке и 
питалице 8 

Мозгалице 8 
УКУПНО 36 

 
 
 
4. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 
Наставник који реализује слободну активност: Тијана Братић и Мирна 
Комненић 

   
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

ДРАМСКА 
РАДИОНИЦА 

 
ЧЕТВРТИ 

 
36 

 
1 

 

Тема 

Број 
часо
ва по 
теми 

Циљ Задаци 

  
 

 образовни васпитни функциона
лни 

1.  
 
ТЕКСТ, 
УЛОГА 

 
 
6 

Оспособити 
ученике за 
драмско 
стварања и 
ставрање 
кроз 

Оспособљав
ање ученика 
за одабир 
одговарајуће
г дела за 
драматизаци

Неговање 
љубави 
према 
књижевним 
и драмским 
делима.  

Разумевањ
е 
критеријум
а за одабир 
дела уа 
драматизац
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покрет.  
Оспособити 
ученике за 
доживљава
ње и 
вредновање 
уметничких 
дела. 
Подстаћи 
развијање 
самопоузда
ња, 
креативност
и, говорних 
и 
изражајних 
способност
и. 

ју.  
Упознавање 
са делом и 
улогама. 

 ију и 
критеријум
а за поделу 
улога. 
 

2.  
ПОКРЕТ, 
МИМИКА,  
ГЕСТ 
 

 
 
 
3 

Развити код 
ученика 
организатор
ске 
способност
и, сарадњу 
у групи.  
Оспособити 
ученике за 
самостално 
организова
ње наступа. 

Упознавање 
ученика са 
важношћу 
покрета, 
мимике и 
геста на 
сцени. 

Неговање 
осећаја за 
гест, покрет.. 
Неговање 
љубави 
према 
књижевним 
и драмским 
делима. 

Исказивањ
е осећања 
покретом, 
мимиком и 
гестом. 
 

3.  
 
ДРАМАТИЗАЦ
ИЈА 

 
 
9 

Оспособити 
ученике за 
самостално 
организова
ње наступа.  
Оспособити 
ученике за 
доживљава
ње и 
вредновање 
уметничких 
дела. 
Подстаћи 
развијање 
самопоузда
ња, 

Стицање 
знања о 
начину 
драматизаци
је 
књижевног 
дела. 

Неговање 
љубави 
према 
књижевним 
и драмским 
делима. 
Неговање 
естетскх 
вредности. 

Разумевањ
е и 
драматизац
ија 
књижевног 
дела. 
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креативност
и, говорних 
и 
изражајних 
способност
и. 

4.  
 
СЦЕНА , 
СЦЕНОГРАФИ
ЈА 

 
 
 
6 

Развити код 
ученика 
организатор
ске 
способност
и, сарадњу 
у групи.  
Оспособити 
ученике за 
самостално 
организова
ње наступа. 

Стицање 
знања о 
елементима 
сценског 
простора 

Неговање 
естетских 
вредности. 

Примена 
стечених 
знања на 
уређењу 
сценског 
простора. 

5.  
 
КОСТИМИ, 
КОСТИМОГРА
ИЈА 

 
 
 
6 

Развити код 
ученика 
организатор
ске 
способност
и, сарадњу 
у групи. 
Оспособити 
ученике за 
доживљава
ње и 
вредновање 
уметничких 
дела. 

Стицање 
знања о 
костимогра
фији и 
настанку 
костима. 

Неговање 
естетских 
вредности. 
Развијање 
организаторс
ких 
способности. 

Примена 
стечених 
знања  на 
изради 
костима за 
представу. 

6.  
 
ПРЕДСТАВА 

 
 
6 

Развити код 
ученика 
организатор
ске 
способност
и, сарадњу 
у групи.  
Оспособити 
ученике за 
самостално 
организова
ње наступа. 
Оспособити 
ученике за 

Оспособљав
ање ученика 
за 
самостално 
извођење 
представе. 

Неговање 
естетских 
вредности. 
Развијање 
организаторс
ких 
способности. 

Примена 
стечених 
знања 
приликом 
извођења 
предтасве. 
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доживљава
ње и 
вредновање 
уметничких 
дела. 

 
Наставник који реализује слободну активност: Недељка Дидулица, Лидија 
Вранић 
 
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд 
часова 

КРЕАТИВНЕ 
РАДИОНИЦЕ 

 
ЧЕТВРТИ 

 
36 

 
1 

 

Тема 

Број 
часо
ва 
по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционал
ни 

1. 
 
СЛИКЕ 
ПРИРОДЕ И 
ПРАЗНИЦИ – 
ЛИКОВНЕ 
РАДИОНИЦЕ 

 
 
 
 
 
8 

Максимално 
ангажовање 
стваралачких 
потенцијала 
ученика у 
области 
ликовног 
стваралаштва. 

Оспособљав
ање ученика 
за ликовно 
стварање. 
Проширива
ње знања о 
народној 
традцији. 
Изграђивањ
е 
самосталног 
приступа у 
раду. 
Оспособљав
ање ученика 
за 
вредновање 
и 
доживљава
ње лепог у 
уметности. 

Развијање 
љубави и 
поштовањ
а према 
културној 
баштини и 
потребе да 
се она 
негује. 
Васпитава
ње 
ученика за 
живот и 
рад у духу 
хуманизма
, 
солидарно
сти и 
других 
моралних 
вредности. 

Самостално 
приступа 
раду и 
организован
о спроводи 
активности. 
Зна народне 
обичаје, 
празнике , 
обележава 
их и 
поштује. 
Кроз рад 
развија 
естетске 
критеријуме
. 

2. 
 
ИЗЛОЖБЕ 

 
 
4 

Сарадња и 
залагање у 
реализацији 
изложби 

Оспособљав
ање ученика 
за естетско 
и критичко 

Организов
ано 
приступањ
е 

Примењује 
естетске 
критеријуме 
вредновања 
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ученичких 
радова и 
рукотворина 
како би што 
боље дошла до 
изражаја 
ученичка 
креативност и 
оригиналност. 

процењива
ње радова и 
самостално 
организова
ње изложби. 
 

задужењи
ма. 

и 
процењива
ња радова и 
самостално 
организује 
њихово 
излагање. 

3. 
КВИЗОВИ 

 
4 

Ученици треба 
да схвате значај 
сарадње и 
залагања како 
би дошли до 
постављеног 
циља. 

Проширива
ње знања из 
области 
културе, 
историје, 
екологије и 
здравствене 
културе. 

Развијање 
такмичарс
ког духа и 
климе 
позитивне 
конкуренц
ије. 

Примењује 
знања из 
области које 
нису везане 
само за 
школско 
градиво. 
-Сарађује у 
групи. 

4.  
 
СПОРТСКЕ 
ИГРЕ 

 
 
 
6 

-Ученици треба 
да схвате значај 
бављења 
спортом и  
тимске 
сарадње. 

Оспособљав
ање ученика 
за 
организован 
приступ 
спортским 
активности
ма. 

Развијање 
такмичарс
ког духа и 
климе 
позитивне 
конкуренц
ије. 

Примењује 
и поштује 
правила 
спортских 
игара, има 
позитиван 
однос према 
спорту и 
када је у 
победничко
м и када је у 
пораженом 
тиму. 

5. 
 
ВОЛИМО 
ПРИРОДУ 

 
 
 
4 

Упознавање 
свог природног 
окружења и 
развијање 
способности за 
одговоран 
живот у њему. 

Оспособљав
ање ученика 
за тимски 
рад и 
организова
ње 
еколошких 
активности. 

Подстица
ње 
одговорно
г односа 
према 
живом 
свету и 
окружењу 
у коме 
живимо. 

Тимски 
приступа 
раду и 
организован
о спроводи 
активности. 
Самостално 
покреће 
иницијатив
у за 
организациј
у 
еколошких 
активности 
јер разуме 
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њихов 
значај. 

6. 
 
ИНТЕРНЕТ И 
МИ  

 
 
 
3 

Развијање 
умења  и 
вештина у 
коришћењу 
рачунара и 
Интернета. 

Проширива
ње знања о 
значају, али 
и 
опасностим
а које 
доноси 
Интернет. 
Оспособљав
ање ученика 
да користе 
Интернет у 
образовне 
сврхе. 

Неговање 
одговорно
г приступа 
у раду на 
рачунару. 

Зна користи 
и опасности 
које доноси 
Интернет, 
не 
злоупотреб
љава своја 
умења и 
вештине и 
користи га 
као додатни 
извор 
Информациј
а. 

7. 
 
ДРУШТВЕНЕ 
ИГРЕ 

 
 
 
4 

Ученици треба 
да схвате значај 
дружења кроз 
игру која им 
омогућава да 
унапреде и 
односе са 
друговима, али 
и да развију 
своја умења и 
вештине. 

Упознавање 
нових 
друштвених 
игара. 
Схватање 
значаја 
поштовања 
правила. 

Развијање 
такмичарс
ког духа и 
климе 
позитивне 
конкуренц
ије. 

Зна и 
примењује 
правила 
друштвених 
игара. 
Разуме 
значај 
дружења 
кроз игру. 

8.  
 
ПРИПРЕМЕ 
ЗА УЧЕШЋЕ 
У 
ТАКМИЧЕЊ
ИМА 

 
 
 
3 

-Максимално 
ангажовање 
стваралачких 
потенцијала 
ученика у 
области 
литерарног,лик
овног и 
драмског  
стваралаштва. 

Итграђивањ
е 
организован
ог приступа 
задужењима
. 
Оспособљав
ање ученика 
за 
литерарно, 
ликовно и 
драмско 
стваралашт
во и јавни 
наступ. 

Неговање 
осећаја за 
лепо у 
уметности
. 
Развијање 
љубави 
према 
уметности 
/ 
књижевно
сти, 
сликарств
у /. 

Исказује 
жељу за 
учешћем у 
такмичењи
ма. 
Примењује 
умења и 
вештине у 
јавном 
наступању. 
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Наставник који реализује слободну активност: Маја Ружић 
 
Немачка култура и језик 
 
Укупан број часова: 36 
Теме: 
1. Основе вербалне комуникације 
2. Начела немачког правописа 
3. Немачка историја 
4. Обчаји и празници 
5. Градови 
6. Култура 
7. Спорт 
8. Књижевност 
 
 
 
5. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 
 
 
Новинарска секција- Мирјана Аранђеловић 

 
Активност Време реализације Извршилац 

1. Пријем и одабир чланова секције на основу 
интересовања и способности 
 2. Организација рада редакције и подела задужења у 
оквиру редакције 
 3. Осмишљавање концепције листа - представљање 
једног награђеног школског листа  
 4. Анкета међу ученицима школе: Најзанимљивије 
рубрике 
 

септембар ученици, 
наставник 

5. Утврђивање концепције новинарског сајта 
6.  Лексикон новинарства - врсте новинарског 
изражавања - вест 
7.  Вест - практична вежба 
8.  Посета Сајму књига 
 

октобар 
ученици, 

наставник 

9.  Коректурна шема (прилог у Лексикону 
новинарства) 

10.  Коректура - практична вежба 
11.  Извештај 

новембар 
ученици, 

наставник 
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12.  Извештај - практична вежба 
13.  Ажурирање новинарског сајта 

14.  На новинарском задатку (Трагом догађаја...) 
15.  Анализа радова са новинарског задатка 
16.  Информатичко образовање (сарадња са 

информатичком секцијом и наставником 
информатике) 

17.  Представљање електронског издања школског 
листа 

децембар 
ученици, 

наставник 

18.  Интервју 
19.  Анализа реализованих интервјуа 
20.  Илустрације у новинарству 
 

јануар 
ученици, 

наставник 

21.  Репортажа  
22.  Анализа пристиглих репортажа фебруар 

ученици, 

наставник 

23.  Анкета о актуелним догађањима у школи и шире 
24.  Заједнички одлазак у позориште 
25.  Анализа и одабир радова за новинарски сајт 
26.  Анализа и одабир радова за новинарски сајт 
27.  Анализа и одабир радова за новинарски сајт 
 

март 
ученици, 

наставник 

28.  Анкета о актуелним догађањима у школи и шире 
29.  Заједнички одлазак у позориште 
30.  Анализа и одабир радова за  новинарски сајт 
31.  Анализа и одабир радова за новинарски сајт 
32.  Анализа и одабир радова за новинарски сајт 
 

април 
ученици, 

наставник 

33.  Представљање једног научног часописа 
34.  Анкета: Читаност нашег листа 
35.  Анализа новог броја листа 
36.  Анализа рада секције у току школске године 
 

мај 
ученици, 

наставник 
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Драмска секција- Гордана Живковић 
 
 Наставна тема Укупан број 

часова по 
теми 

Време реализације 

1. Уводни час и аудиција за нове чланове 1 септембар 
2. Игре имена и упознавања 1 септембар 
3. Кретање на сцени 1 септембар 
4. Вежбе  концентрацијe 1 октобар 
5. Подела улога за приредбу поводом 100-

годишњице од краја Првог светског рата 
1 октобар 

6. Увежбавање улога за приредбу поводом 100-
годишњице од краја Првог светског рата 

8 октобар 

7. Мимика гест покрет 1 новембар 
8. Балет , певање 1 новембар 
9 Вежбе за емоције 1 децембар 
10 Подела улога и припрема приредбе поводом 

Светог Саве 
5 децембар 

11 Вежбе са задатом темом за групни рад 1 јануар 
12. Вежбе импровизације и маште 1 фебруар 
13 Посета позоришту и коментарисање представе 1 фебруар 
14 Подела улога и припрема приредбе поводом Дана 

школе 
5 фебруар, март 

15 Театар форума 1 март 
16 Подела улога за представу 1 март 
17 Рад на представи  5 април, мај 
18 Коментарисање рада секције, предлози за похвале 

и награде 
1 Јун 

 
Литерарна секција- Василија Вилотијевић  
  
Назив слободне 
активности 

Разред Годишњи фонд 
часова 

Недељни фонд часова 

Литерарна секција V, VI, VII, VIII 36 1 
 

Тема 

Број 
часова 
по 
теми 

Циљ Задаци 

   образовни васпитни функционални 
Формирање 
литерарне 
секције 

1 Развијање 
индивидуалних 
стваралачких 
могућности 
ученика, али и 

Почетак рада 
литерарне 
секције, 
формирање 
секције, 

Развијање 
љубави 
према језику 
и 
књижевности 

Ученици се 
подстичу на 
креативно 
размишљање, 
креативно писање 

Доношење 
плана рада 

1 
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литерарне 
секције 

тимског рада; 
сарадња са 
школском 
библиотеком 

доношење 
плана и 
програма рада, 
договор о 
начину рада, 
подели 
задужења 

и читање 

Анализа рада 
литерарне 
секције у 
претходној 
школској 
години 

2 

Упознавање 
са радом 
школске 
библиотеке и 
оближњих 
библиотека 

1 

Упознавање 
са радовима 
ученика 

3 Читање 
ученичких 
радова, 
вреднује се 
степен 
обрађености 
теме, 
композиција 
задатка, стил, 
језик и 
писменост 

 

Оспособљавати 
ученике за 
правилно, 
доживљено и 
уверљиво 
писмено 
изражавање 
 

Неговати 
језичко 
осећање и 
поетско и 
стилско 
изражавање 
ученика 
 

Богаћење речника 
и развијање 
језичке културе 

Критички 
осврт на 
радове 
чланова 
литерарне 
секције 

1 

Анализа 
књижевних 
дела 

6 Анализа 
одабраних 
књижевних 
дела, прозе и 
поезије 

Читање, 
доживљавње и 
разумевање 
текста, као и 
развијање 
говора и 
писања 

Одгонетање 
животних 
питања и 
истина, 
гајење 
љубави 
према 
књигама и 
лепом 
казивању 

Подстицај ка 
истраживању, 
иницијативи, 
стваралачком 
посматрању, 
размишљању и 
машти у циљу 
јачања читалачке 
навике, 
подмиривању 
читалачке 
радозналости 

Композиција 
састава 

2 Писмено 
изражавање на 
унапред задату 
тему 

Размишљање о 
задатој теми, 
самосталан рад 
на писању 
састава. 
Подстицање 
ученика на 
креативан и 

Мотивисање 
и усмеравање 
ученика на 
самостално 
језичко и 
литерарно 
стваралаштво 
на унапред 

Подстицање и 
развијање 
креативности и 
маштовитости код 
ученика, 
развијање смисла 
и способности за 
правилно, течно, 

Писање по 
плану 

2 

Писмена 
вежба 

7 

Писање 
литерарних 

3 
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радова на 
задату тему 
поводом 
Дана школе, 
8. марта и 
литерарних 
конкурса 
 

стваралачки 
рад, као и 
развијање 
интересовања 
за 
интелектуално 
размишљање, 
посматрање и 
истраживање у 
појединим 
областима 

задату тему економично и 
уверљиво 
писмено 
изражавање 

 

Како описати 
личност 

1 

Како описати 
ентеријер и 
екстеријер 

1 

Техничко и 
сугестивно 
описивање 

1 

Богаћење 
речника 

2 Истраживање 
говора 
ученика, као и 
говора 
окружења; 
богаћење 
речника 

Проширивање 
лексике 
ученика и њене 
применљивости 
у свакодневној 
комуникацији 

Гајење 
љубави 
према језику 

Мотивисати 
радозналост, 
свесну активност 
и истраживачку 
делатност 
ученика 

Истраживање 
локалног 
говора, 
говора деце и  
одраслих 

2 

 
  
План рада литерарне секције 

 

1. Формирање литерарне секције 

2. Доношење плана рада литерарне секције  

3. Анализа рада литерарне секције у претходној школској години 

4. Упознавање са радом школске библиотеке и оближњих библиотека 

5. Упознавање са радовима ученика 

6. Упознавање са радовима ученика 

7. Упознавање са радовима ученика 

8. Критички осврт на радове чланова литерарне секције 

9. Анализа књижевних дела 

10. Анализа књижевних дела 

11. Анализа књижевних дела 

12. Анализа књижевних дела 
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13. Композиција састава 

14. Композиција састава 

15. Писање по плану 

16. Писање по плану 

17. Писмена вежба 

18. Писмена вежба 

19. Богаћење речника 

20. Богаћење речника 

21. Писање литерарних радова на задату тему поводом Дана школе, 8. марта и 

литерарних конкурса 

22. Писање литерарних радова на задату тему поводом Дана школе, 8. марта и 

литерарних конкурса 

23. Писање литерарних радова на задату тему поводом Дана школе, 8. марта и 

литерарних конкурса 

24. Како описати личност 

25. Како описати ентеријер и екстеријер 

26. Техничко и сугестивно описивање 

27. Писмена вежба 

28. Писмена вежба 

29. Писмена вежба 

30. Анализа књижевних дела 

31. Анализа књижевних дела 

32. Истраживање локалног говора, говора деце и одраслих 

33. Истраживање локалног говора, говора деце и одраслих 

34. Писмена вежба 

35. Писмена вежба 

36. Анализа рада литерарне секције 
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Моделарска секција- Бобана Красић 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД 
ГОДИШЊИ 
ФОНД ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД ЧАСОВА 

Техника и 
технологија 

ПЕТИ,ШЕСТИ 36 1 

 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 облици рада наставне 
методе наставна средства 

Формирање секције фронтални дијалошка рачунар 
Договор о раду фронтални дијалошка рачунар 
План рада секције фронтални дијалошка рачунар 
Животно и радно 
окружење 

фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 

Саобраћај фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 
Техничка писменост фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 
Дигитална писменост фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 
Ресурси и производња фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 
Конструкторско 
моделовање 

фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 

Грађевинарство фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 
Архитектура фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 
Спајање модела фронтални рад у пару модели 
Саобраћални  знакови фронтални дијалошка модели 
Безбедност у 
саобраћају 

фронтални дијалошка уџбеник,рачунар 

Тестови индивидуални рад на тексту рачунар 
Моделовање 
аутомобила-вежба 

индивидуални практичан рад модели 

Припрема за 
такмичење 

индивидуални практичан рад рачунар 

Припрема –пробни 
тест 

индивидуални рад на тексту рачунар 

Општинско 
такмичење 

   

Анализа резултата 
такмичења 

фронтални    

Анализа рада секције фронтални   
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  Моделарска секција- Александар Јовановић 
 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД 
ГОДИШЊИ 
ФОНД ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ 
ФОНД 
ЧАСОВА 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

ПЕТИ,ШЕСТИ,СЕДМИ, 
ОСМИ 

36 1 

 

ТЕМА 

 БРОЈ 
ЧАСОВ

А 
      ПО 
ТЕМИ 

ЦИЉ 

ЗАДАЦИ 

образовни васпитни функционалн
и 

Моделарск
а секција 

36 Познавањ
е 
елемената 
и начин 
израде 
модела 

Стицање 
знања 
вештина и 
навика из 
техничке 
културе 

Поступак 
израде 
модела 

Практична 
израда 
система 
преноса 
коришћења 
материјала и 
снаге 

 
 
 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

 облици рада наставне 
методе 

наставна 
средства 

 Формирање 
секције 

фронтални Дијалошка  

 Договор о раду фронтални Дијалошка  
Енергетика Извори 

енергије 
фронтални Дијалошка  

 Коришћење 
енергије 

фронтални Дијалошка  

Машине и 
алати 

Погонске 
машине-мотори 

фронтални Дијалошка  

Мотори Хидраулични 
мотори 

фронтални Дијалошка  

 Топлотни 
мотори-парне 
машине 

фронтални Дијалошка  

 Парне машине-
парне турбине 

фронтални Дијалошка  
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 СУС мотори-
бензински и 
дизел 

фронтални Дијалошка  

 Бензински 
мотори-вежба 

фронтални Практичан 
рад 

 

 Мотори СУС-
гасне турбине 
млазни и 
ракетни мотори 

фронтални Дијалошка  

Саобраћајна 
средства 

Транспортне 
машине 

фронтални Дијалошка  

 Машине за 
спољашњи 
транспорт 

фронтални Дијалошка  

 Бициклм са 
мотором 

фронтални Дијалошка  

 Железничка 
возила 

фронтални Дијалошка  

 Бродови фронтални Дијалошка  
Саобраћај Саобраћални    

знакови 
фронтални Дијалошка  

 Безбедност у 
саобраћају 

фронтални Дијалошка  

Конструкторско 
моделовање 

Погонски део 
аутомобила-
спајање 

фронтални Дијалошка  

 Моделовање 
аутомобила-
вежба 

фронтални Дијалошка  

 Припрема за 
такмичење 

Фронтални Дијалошка  

 Припрема –
пробни тест 

Фронтални Рад на 
тексту 

 

 Општинско 
такмичење 

Фронтални Практичан 
рад 

 

 Анализа 
резултата 
такмичења 

Фронтални Дијалошка  

 Анализа рада 
секције 

фронтални Дијалошка  
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Роботика- Драгана Станисављевић 
 
План за секцију „роботика“ 
 
Циљеви:  

Омогућити ученицима од 5. до 8. разреда бављење роботиком и 
програмиањем  на високом нивоу, вршити популаризацију мехатроничких 
дисциплина међу децом (електроника, машинство,  програмирање), укључивати 
ученике у такмичења (Кодиграње). 
Задаци: 
 

• стећи основна знања из електротехнике, струјним колима, физичким 
величинама; 

• научити користити универзалне мерне уређаје за одређивање напона, 
јачине струје, отпора; 

• упознати се са основним електронским елементима (диода, отпорник, 
транзистор); 

• упознати се са појмом микроконтролера; 
• упознати се са начином управљања окружењем кроз различите примере 

уређаја; 
• упознати се са основним и додатним комплетом за конструисање робота; 
• научити основе конструисања робота, механизама, управљачких јединица; 
• научити основне и напредне начине програмирања робота; 

 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  (2) 
Извори напајања, струјно коло, физичке величине. (1) 
Унимер – мерење напона, отпора и јачине струје. (1) 
 
РОБОТИКА (4) 
Уводно о МБОТ-у и састављање МБОТ-а (1) 
Прво покретање МБОТ-а и повезивање са рачунаром (1) 
Управљачки уређај – контролер. (1) 
Врсте сензора и њихова употреба. (1) 
 
ПРОГРАМИРАЊЕ  (12) 
Основе програмирања, алгоритам, услови, петље, променљиве. (2) 
Визуелно програмирање  (Scratch, Mblock). (8) 
 
ТАКМИЧЕЊА (10) 
Припрема за такмичење Кодиграње. (5) 
Такмичења (5) 
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Октобар: 
 

• Увод у роботику 
• Извори напајања, струјно коло, физичке величине 
• Унимер – мерење напона, отпора и јачине струје 

 
 
Новембар: 

• Уводно о МБОТ-у и састављање МБОТ-а 
• Прво покретање МБОТ-а и повезивање са рачунаром 
• Управљачки уређај – контролер 

Децембар: 
• Врсте сензора и њихова употреба 
• Основе програмирања, алгоритам, услови, петље, променљиве 
• Основе програмирања, алгоритам, услови, петље, променљиве 
• Уводно о МБОТ-у. Саставање МБОТ-а 
• Прво покретање МБОТ-а. Прво повезивање на рачунар.  Први програм за 

МБОТ. 
Јануар: 

• Брисање МБОТ-а и враћање на почетне позиције 
• МБОТ – РГБ диоде 
• МБОТ – тастер 
• МБОТ – кретање робота 

Фебруар: 
• МБОТ – сензори за праћење линије 

Март: 
• МБОТ – ултразвучни сензор 
• МБОТ – инфраред комуникација 
• Припрема за такмичење – практичан рад 
• Припрема за такмичење – практичан рад 
• Припрема за такмичење – практичан рад 

 
Април: 

• Припрема за такмичење – практичан рад 
• Припрема за такмичење – практичан рад 
• Припрема за такмичење – практичан рад 
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Волим простор око себе- Наташа Јановић 
 
Септембар - јануар 
 

1. Сађење и неговање биљака у дворишту и школи  
 
 Биљке 
 Пелцери 
 Сађење 
 Размножавање 
 Одржавање 

 
 

2. Обележавање важних еколошких датума 
 

3. Прављење креативних ствари од природних материјала и материјала за 
рециклажу 

 
Фебруар – јун 
 

1. Сађење и неговање биљака у дворишту и школи  
 

 
 Биљке 
 Сађење 
 Размножавање 
 Одржавање 

 
2. Обележавање важних еколошких датума 

 
3. Прављење креативних ствари од природних материјала и материјала за 

рециклажу 
 
 
 Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ 

 
 
 Кошаркашка секција- Роналд Анжур 
 
1.Држање лопте,кошаркашки став  
2.Хватање и додавање лопте   
3.Штафетне игре са кошарк. Лоптом 
4.Пивотирање 
5.Скуп пређених елемената(држање,хватање,додавање) 
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6.Методика кошаркашког двокорака-игра баскет 
 7.Дриблинг-вођење лопте,игра на два коша 
 8.Правила игре на два коша и њихова примена 
 9.Кошаркашки двокорак из дриблинга и додавања  
10 .Додавање преко средњег играча-игра на два коша 
11.Финтирање-игра један на један 
12.Тактичка игра 2:2-игра на два коша 
13.Крис-крос,игра на два коша 
14.Методика кошаркашког двокорака 
15.Кошаркашки двокорак из дриблинга и додавања 
16.Игра(школско такмичење) 
17.Контранапад са два и три играча 
18.Тактика-игра 2:2 
19.Игра на двакоша 
20.Крис-крос 
21.Заграђивање играча:скок,блок,контра блок 
22.Зона 3:2,2:3 игра на два коша 
23.Кошаркашки двокорак са  полагањем одоздо,директно 
24.Игра1:1,2:2 
25.Утакмица 
26.Тактика напада против зоне ,2:3,1:2 
27.Контранапад са 2,3 играча 
28.Тактика,техника пређених елемената 
29.Тактика преузимања у одбрани 
30.Шут на кош са полудистанце,скок шут из дриблинга са наскоком 
31.Игра на два коша са заустављањем игре и исправљањем грешака  
32.Тактика игре 2:2,2:3,3:2,2:1-игра на два коша 
33.Утакмица 
34.Тактика напада против човека(игре) 
35.Понављање кошаркашких елемената и њихова примена у варијантама 
36.Турнир међу најбољима;такмичење у шуту 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                         
Рукометна секција- Татјана Тасић 
 
1.Држање лопте 
2.Хватање и додавање 
3.Техника- шут на гол,кретање 
4.Скуп елемената(држање,хватање,додавање лопте и шут на гол 
5.Техника-трокорак 
6.Дриблинг-вођење лопте 
7.Дриблинг 
8.Држање,хватање,додавање,дриблинг 
9.Трокорак из дриблинга 
10.Правила игре-примена 
11.Скуп пређених елемената 
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12.Шут на гол 
13.Шут са земље из корака 
14.Игра на једном голу 
15.Скок шут 
16. Елементи одбране 
17.Елементи одбране-став,бочно кретање 
18.Штафетне игре уз примену рукометних елемената 
19.Елементи одбране-излажење на играча са лоптом 
20.Варијанте напада-напад у зони 5:1 
21.Напад у зони 4:2 
22.Контранапад 
23. Напад  у зони 5:1,4:2,одбрана у зони 5:1,4:2 
24.Игра на два гола 
25.Извођење седмераца 
26.Понављање елемената 
27. Понављање елемената   
28.Штафетне игре 
29.Игра на два гола 
30.Понављање рукометних елемената 
31.Скок-шут из зоне 
32.Скок-шут ван зоне 
33.Игра на два гола са акцентом на контранападу 
34.Понављање рукометних елемената 
35.Правила игре 
36.Игра на два  гола(правила)                                                                            
 
 
                                                                                                     
 Атлетска секција- Роналд Анжур, Татјана Тасић 

1.Техника ходања 
2.Техника трчања 
3.Обука ниског старта 
4.Техника трчања накратким стазама 
5.Обука високог старта 
6.Техника трчаља на дугим стазама 
7.Вежбе за развој брзине 
8.Полигони 
9.Скок у вис(корачном техником) 
10. Скок у вис(корачном техником)увежбавање 
11.Скок у вис леђном  техником-обука 
12.Скок у вис(леђном техником)-увежбавање 
13.Лагано трчање,скокови 
14.Вежбе за развој брзине 
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15.Скок у даљ-згрчном техником-обука 
16.Скок у даљ-увинућем-обука 
17. Скоку даљ-увежбавање 
18.Вежбе за развој снаге 
19.Вежбе обликовања 
20.Лагано трчање,све врсте скокова 
21.Елементарнеигре,штафетне игре 
22. Бацање кугле 3,4кг (из места)-обука 
23.Бацање кугле 3,4 кг(са окретом)-обука 
24.Бацање кугле –увежбавање 
25.Вежбе за развој брзине 
26.Развијање опште издржљивости 
27.Вежбе за развој снаге 
28.Спринтерска трчања 
29.Штафета 4x60 
30.Развијање опште издржљивости 
31.Истрајно трчање 
32.Ниски и високи старт-понављање 
33.Скок у даљ-понављање 
34.Скок у вис-понављање 
35.Бацање кугле-понављање 
36.Лагано трчање,вежбе обликоваља 
                                                                                                        
                                                                                                          
Фудбалска секција- Драган Матић 
 
1.Кретање без лопте,ходање,трчање,скокови 
2.Откривање и покривање без лопте 
3.Кретање са лоптом:ударци унутрашњом страном стопала,петом,коленом 
4.Заустављање лопте стопалом,ђоном,петом 
5.Вођење лопте,дриблинг 
6.Игра на два гола 
7.Игра на два гола 
8.Техника голмана 
9.Додавање лопте 
10.Пријем лопте грудима и бутином 
11.Тактика одбране 
12.Одузимање лопте 
13.Покривање играча 
14.Игра на два гола 
15.Извођење слободних удараца 
16.Извођење једанаестераца и постављање играча код извођења 
17. Игра на два гола 
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18.Тактика напада-индивидуална 
19.Тактика напада-колективна 
20.Постављање  играча у одбрани 
21.Контра напад 
22.Игра на два гола 
23.Покривање и откривање 
24.Додавање лопте,комбинација 
25.Систем игре 1-3-4-3 
26.Систем игре1-4-3-3 
27.Систем игре1-4-4-2 
28.Правила игре 
29.Игра на два гола 
30.Суђење 
31.Понављање елемената-пријем 
32.Понављање елемената-додавање 
33.Понављање елемената-дриблинг, шутирање 
34.Игра на два гола 
35. Игра на два гола 
36. Игра на два гола 
                                                                                                                           
      Секција Црквенословенског језика- Александра Ђорђевић                                                                                                                          
            
  Назив теме и број Опис теме Предвиђени број 

часова за 
реализацију 

               1. 
 
Црквенословенски 
језик и његово 
име,упознавање са 
писмом 

У оквиру ове наставне целине ђаци би требало 
да поседују увид у кратак историјат настанка и 
развоја Црквенословенског језика као и да се 
упознају са самим писмом. 
Требало би савладати начело писања и читања. 
Научити молитву Оче Наш 

            5 
 
3(обраде)  +  
2(утврђивања) 

               2. 
 
       Фонетика 

Особине гласова и њихова подела,подела речи 
на слогове,значај гласовних промена,напомене 
о читању. 
Молитва Царе Небески 

             5 
 
 
3 + 2 
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              3. 
 
        Синтакса 

Грђење реченица у црквенословенском језику, 
Субјекатска синтагма 
Предикатска синтагма. 
Простопроширена реченица, 
Сложена реченица 

  3+2 

           4. 
 
   Етимологија 

Увид у дубљи смисао речи и откривње самог 
значења истих,указујући на сву калоричност 
језика и основно својсто самоградње без 
потребе нити за једном позајмљеницом 

4+1 

             5. 
 
Из историје језика 

Прасловенски језик и његова подела 
Јужнословенски прајезик 
Азбучни ред старословенских слова и њихови 
називи 
Старословенски језик и његове рецензије 

4+1 

                                                                                                                     
         6. 
Старословенски 
споменици 

Глагоњски рукописи 
Ћирилски рукописи 
натписи 

3+2 

          7. 
 
Упознавање споменика 
српскословенског 
језика,увид у текстове. 

Остромирово јеванђење 
Мирославњево јеванђеље 
Вуканово јеванђеље 
Из Законика Цара Душана 

         6 
 
4+2 

Цртање, сликање, вајање- Марта Тодоровић 

 
 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

5.РАЗРЕД 
ШКОЛСКА 2018/2019.ГОДИНА 

 
НАСТАВНА ТЕМА/ ОБЛАСТ 

 
 

Број 
часова 

по 
теми 

 
 

Број 
часова 

за 
обраду 
 

 
 

Број 
часова 

за 
остале 
типове 

 
1. 

 
ЦРТАЊЕ 

 

 
12 

 
5 

 
7 

 
2. 

 
СЛИКАЊЕ 

 
12 

 
5 

 
7 
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3. 
 

ВАЈАЊЕ 
 

 
12 

 
4 

 
8 

  
Укупно 

 

 
36 

 
14 

 
16 

 
 
 

 
 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

6.РАЗРЕД 
ШКОЛСКА 2018/2019.ГОДИНА 

 
НАСТАВНА ТЕМА/ ОБЛАСТ 

 
 

Број 
часова 

по 
теми 

 
 

Број 
часова 

за 
обраду 
 

 
 

Број 
часова 

за 
остале 
типове 

 
1. 

 
ЦРТАЊЕ 

 

 
12 

 
5 

 
7 

 
2. 

 
СЛИКАЊЕ 

 

 
12 

 
5 

 
7 

 
3. 

 
ВАЈАЊЕ 

 

 
12 

 
4 

 
8 

  
Укупно 

 

 
36 

 
14 

 
16 

 

Ликовна секција- Марта Тодоровић 

 
 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

7. и 8. РАЗРЕД 
ШКОЛСКА 2018/2019.ГОДИНА 

 
НАСТАВНА ТЕМА/ ОБЛАСТ 

 
 

Број 
часова 

по 
теми 

 
 

Број 
часова 

за 
обраду 
 

 
 

Број 
часова 

за 
остале 
типове 

 
1. 

 
„Сунчана јесен живота“ 

За наградни конкурс Црвеног крста 
 

 

 
5 

 
1 

 
4 
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2. 

 
Илустрација песме Драгана Лукића за 
наградни конкурс ЛУКИЋЕВИ ДАНИ 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3. 

 
Избор и припрема радова за СМОТРУ ДЕЧЈЕГ 

СТВАРАЛАШТВА 
 

 
3 

 
0 

 
3 

 
4. 

Избор радова и поставка изложбе поводом 
ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

 
3 

 
0 

 
3 

5. Учешће на СМОТРИ ДЕЧЈЕГ 
СТВАРАЛАШТВА 

5 0 5 

 
6. 

Израда украсних и употребних предмета од 
рециклажних материјала 

 
4 

 
1 

 
3 

7. Карикатура  за Наградни конкурс “Мали Пјер“ 2 1 1 
8. Изложба скулптура од рециклажних 

материјала 
3 0 3 

9. „Зимски пејзаж“ 3 1 2 
 

10. 
Израда Новогодишњих украса од разноврсне 

хартије 
 
3 

 
1 

 
2 

 
11. 

Изложба цртежа и слика поводом 
Новогодишњег и Божићњег празника  

 
1 

 
0 

 
1 

12. Израда паноа, цртежа и слика о СВЕТОМ 
САВИ 

3 1 2 

 
13. 

 
Избор радова и поставка изложбе поводом 

ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 
 

 
1 

 
0 

 
1 

 
14. 

Израда паноа, цртежа и слика о РАДОЈУ 
ДОМАНОВИЋУ 

 
4 

 
1 

 
3 

 
15. 

Израда декоративних елемената(детелина) од 
разноврсне хартије 

 
4 

 
1 

 
3 

 
16. 

Избор радова и поставка изложбе поводом 
ДАНА ШКОЛЕ 

 

 
1 

 
0 

 
1 

 
17. 

Припрема ученика и учешће на Општинском 
такмичењу чланова ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА  

 
5 

 
1 

 
4 

 
18. 

Израда цртежа, слика, честитки и Ускршњих 
јаја од разноврсних материјала 

 
3 

 
1 

 
2 

 
19. 

Израда цртежа, слика и осликавање Ускршњих 
јаја за наградни конкурс 

 

 
3 

 
1 

 
2 

 
20. 

 
Избор радова и поставка изложбе поводом 

УСКРСА 
 

 
1 

 
0 

 
1 
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21. 

Продајна изложба честитки и Ускршњих јаја 
од разноврсних материјала 

 
2 

 
0 

 
2 

22. Тематски рад „ПТИЦЕ“ за наградни конкурс 3 1 2 
23. Обилазак НАРОДНОГ МУЗЕЈА 5 0 5 
24. Утисци о раду секције 2 0 2 

  
Укупно 

 

 
72 

 
13 

 
59 

 
 
Шах- Јово Боснић, пети и шести разред 
 
 

Бр. НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

ВРСТА ЧАСОВА 
број 

часова   
по теми об

ра
да

 
 

ве
ж

ба
њ

е 

си
ст

ем
ат

 
пр

ов
ер

а 

1. Увод 1 0   1 

2.  Средишњица 5 10   15 

3. Одигравање партија 2 3   5 

4. Завршница 2 4   6 

5. Теорија отварања 2 3   5 

6. Прелаз из отварања у средишњицу 2 2   4 

7.       

8.       

9.       

10.       

..       

УКУПНО 14 22   36 
 

Бр. НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

ВРСТА ЧАСОВА 
број 

часова   
по теми об

ра
да

 
 

ве
ж

ба
њ

е 

си
ст

ем
ат

 
пр

ов
ер

а 

1. Увод 1 0   1 

2. Отварање и средишњица 6 6   12 

3. Одигравање партија 0 5   5 



 294 

4. Завршница 3 3   6 

5. Светски шампиони и њихово стваралаштво 6 3   9 

6. Одигравање партија 0 3   3 

7.       

8.       

9.       

10.       

..       

УКУПНО 16 20   36 
 
 
 
Хор и оркестар- Весна Кнежевић 
 
 

СЛОБОДНА НАСТАВНА 
АКТИВНОСТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ХОР И ОРКЕСТАР ПЕТИ 36 1 
 
Образовни стандарди за и оркестар су дефинисани за следеће области-теме: 
1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  
2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ   
3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

1. 
ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
 

Кроз обраду песама 
информативно стећи појам це 
дур и а мол лествице,  
разлике између дура и мола, 
појам предзнака, повисилица, 
појам узмах и предтакт, такт 
6/8, шеснаестина ноте у групи 
 
Свирање песама и лакших 
инструменталних дела по 
слуху и нотног текста на  
инструментима Орфовог 
инструментарија 
 

Упознавање музичког стваралаштва нашег и других 
народа 
Развијање смисла за заједничко музицирање 
Оспособљаватње ученике да уоче вредности и улогу 
музике у свакодневном животу 
 
Оспособљавање ученика за индивидуално и 
зједничко музицирање 
Припремање програма за културну и јавну делатност 
школе. 
 
Слободно импровизовање на инструментима 
Орфовог инструментарија. 
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2. СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

На слушаним примерима 
препознати различите тонске 
боје (гласове и  
инструменте), различит темпо, 
динамичке разлике, различита 
расположења на  
основу изражајних елемената, 
као и композицију коју су 
слушали, а на основу 
карактеристичног одломка 
 

Стицање нових сазнања и развијање музичког укуса 
Навикавање ученика на пажљиво слушање музике. 
 
Подстицање изражавања ученика о слушаном делу. 
 
Упознавање музичког дела уметничког и народног 
стваралаштва. 
 
 

 
3. 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Развијање музикалности и 
креативности 

Развијање музичке креативности 
Развијање способности за импровизацију мелодије 
на задани текст. Групним и појединачним певањем 
или свирањем развија се способност ученика да 
активно учествују у музичком животу своје средине 
 

 

ТЕМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

облици рада наставне 
методе 

наставна 
средства ученика наставника 

1 Извођење 
музике 
(певање и 
свирање) 
 
 

Фронтални, 
индивидуал
ни, групни 
 

Комбинована: 
монолошка   
демонстративн
а 
аудитивна   
разговор  
 

Уџбеник,  
ЦД из 
уџбеника ,  
клавир, 
компјутер 
 

- - певање и 
свирање песама 
- самосталност 
- изражајност 
- упоређивање 
 

-врши 
демонстрацију 
- поставља питања 
- наводи 
- анализира 

2. Слушање 
музике 

Фронтални,  
 

-уочавају 
- закључују 

анализира 
- врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- мотивише 
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3. Музичко 
стваралаштво 

Фронтални, 
индивидуал
ни, групни 
 

- развијање 
способности за 
грађење мелодије 
- креативност 
- изражавање 

- врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- посдтиче 
- дискутује 
 

 
 

ТЕМА СТАНДА
РДИ 

ЕВАЛУАЦ
ИЈА ИСХОДИ 

1. 
Извођење 
музике 
(певање и 
свирање) 
 

Основни 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

усмени 
одговори 
 

 

Ученици умеју да певају једноставне дечије, народне 
или популарне мелодије (на српским и енглеском 
језику) 
 
Умеју да изводе разноврни музички репертоар као 
солисти и као чланови хора или оркестра Средњи 

2.2.1 
2.2.2 

Напредн
и 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

2. 
Слушање 
музике 

Основни 
1.3.1 
1.3.2 

усмени 
одговори 

На основу слушања музичких примера ученици умеју 
да именују извођачки састав, назив композиције и име и 
презиме композитора, такође и врсту и извођачки 
састав изворних народних песама и игара. 
Ученици умеју да опишу и анализирају који музички 
елементи (темпо, ритам, динамика, интервалска 
структура) карактеришу одређени слушани пример;  
умеју да препознају структуру одређеног жанра 
(руковет) 
Ученици умеју да анализирају слушани пример . Код 
слушања дечјих  
песама уочавају и објашњавају текст, инструменталну  
пратњу и начин како је музика дочарала текст. 
 

Напредн
и 
3.3.1 

3. 
Музичко 
стваралаш
тво 

Основни 
1.4.1.  
1.4.2  
1.4.3   

  

Напредн
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и 
3.4.1  
3.4.2  
3.4.3 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик и књижевност  Историја  Страни језици  Математика  Биологија  
Географија  Ликовна култура 
Физичко и здравствено васпитање  Информатика и рачунарство  Верска настава  
Грађанско васпитање  
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СЛОБОДНА НАСТАВНА 
АКТИВНОСТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ХОР И ОРКЕСТАР ШЕСТИ 36 1 
 

Образовни стандарди за и оркестар су дефинисани за следеће области-теме: 
1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  
2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ   
3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 
 
 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

1. 
ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
 

Кроз обраду песама 
информативно стећи 
снизилица, 
разрешилицаупознавање 
клавијатуреупознавање 
ала бреве така прима и 
секунда волта; ознака за 
динамику,: pp и ff, vivo, 
presto;лук 
трајања и лук легата, 
ознака за стакато и 
глисандо; а  
F-dur, D-dur и d-moll 
Свирање песама и лакших 
инструменталних дела по 
слуху и нотног текста на  
инструментима Орфовог 
инструментарија 
 

Упознавање музичког стваралаштва нашег и других 
народа 
Развијање смисла за заједничко музицирање 
Оспособљаватње ученике да уоче вредности и улогу 
музике у свакодневном животу 
 
Оспособљавање ученика за индивидуално и 
зједничко музицирање 
Припремање програма за културну и јавну делатност 
школе. 
 
Слободно импровизовање на инструментима 
Орфовог инструментарија. 
 

 

2. 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

На слушаним примерима 
препознати различите 
тонске боје (гласове и  
инструменте), различит 
темпо, динамичке 
разлике, различита 
расположења на  
основу изражајних 
елемената, као и 
композицију коју су 
слушали, а на основу 

Стицање нових сазнања и развијање музичког укуса 
Навикавање ученика на пажљиво слушање музике. 
 
Подстицање изражавања ученика о слушаном делу. 
 
Упознавање музичког дела уметничког и народног 
стваралаштва. 
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карактеристичног 
одломка 
Посебну пажњу обратити 
на соло и хорску песму уз 
основне информације о 
делу и композитору. 
 

3. 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Развијање музикалности и 
креативности 
 

Развијање музичке креативности 
Развијање способности за импровизацију мелодије 
на задани текст. Групним и појединачним певањем 
или свирањем развија се способност ученика да 
активно учествују у музичком животу своје средине 
 

 

ТЕМА ЦИЉ ЗАДАЦИ 

1. 
ИЗВОЂЕ
ЊЕ 
МУЗИКЕ 
 

Свирање песама и 
лакших инструменталних 
дела по слуху и нотн 
ог текста на  
инструментима Орфовог 
инструментарија певање 
народних, дечјих, 
уметничих песме, каноне 
и песме наших и страних  
композитора. 
Неговање смисла за 
заједничко и 
индивидуално 
музицирање  

Упознавање музичког стваралаштва нашег и других 
народа 
Развијање смисла за заједничко музицирање 
Оспособљаватње ученике да уоче вредности и улогу 
музике у свакодневном  
животу 
 
Оспособљавање ученика за индивидуално и зједничко 
музицирање 
Припремање програма за културну и јавну делатност 
школе. 
 

 
2. 
СЛУШАЊ
Е 
МУЗИКЕ 

Посебну пажњу обратити 
на соло и хорску песму 
уз основне информације 
о делу и  
композитору. 
Ученике оспособити да 
препознају и у 
познају звук инструмента 
у примерима које  
слушају, представљати 
им изглед и могућности 
инструмент 
 

Упознавање музичких дела, стваралаца и извоёач  
Подстицање различитих видова изра 
жавања ученика у вези са слушањем музике и  
музичким доживљајем 
Усмеравање  
пажње ученика на аналитичко слушање музике 
стимулисањем активног  
праћења примера 
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3. 
СТВАРА
ЊЕ 
МУЗИКЕ 

Развијање музикалности 
и креативности 
Подстицање музичке 
креативности кроз 
импровизацију на 
доступним 
инструментима. 
Импровизовање дијалоге 
на инструментима 
Орфовог 
инструментарија; 
стварање дечјих  песама 
 

Развијање музичке креативности 
Развијање музичке креативности 
Развијање способности за импровизацију мелодије 
на задани текст. Групним и појединачним певањем или 
свирањем развија се способност  
ученика да активно учествују у музичком животу своје 
средине 
 

 

ТЕМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

облици рада наставне 
методе 

наставна 
средства ученика наставника 

1. ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
 

Фронтални, 
индивидуални
, 
 

Комбинова
на: 
монолошка   
демонстрат
ивна 
аудитивна   
разговор  
 

Уџбеник,  
ЦД из 
уџбеника ,  
клавир, 
компјутер, 
слике 
композитора 
 

певање песама 
- самосталност 
- изражајност 
- упоређивање 

- анализира 
- врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- мотивише 

2. СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Фронтални, 
индивидуални 
групни 

- уочавају 
- закључују 
 

анализира 
- врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- мотивише 

3. СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Фронтални, 
индивидуални 
 

-- развијање 
способности за 
грађење 
мелодије 
- креативност 
- изражавање 
 

врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- посдтиче 
- дискутује 
 

ТЕМА СТАНДАР
ДИ 

ЕВАЛУАЦ
ИЈА ИСХОДИ 

1. 
Слушање 
музике  
 

Основни 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

усмени 
одговори, 
тест 

На основу слушања музичких примера ученици умеју 
да именују извођачки састав, назив композиције и име и 
презиме композитора, такође и врсту и извођачки састав 
изворних народних песама и игара. 
 
Ученици умеју да анализирају слушани пример (темпо, 
ритам,  
динамика, интервалска структура)  

Средњи 
2.2.1 
2.2.2 
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Напредни 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

 
умеју да препознају структуру одређеног жанра 
(руковет) 
 
Код слушања дечјих песама потребно је да ученици 
уочавају и објашњавају текст, инструменталну пратњу и 
начин како је музика дочарала текст. 
 

2.Извођењ
е песама 

Основни 
1.3.1 
1.3.2 

усмени 
одговори 
 

 

Ученици умеју да певају једноставне дечије, народне 
или популарне мелодије (на српским и енглеском 
језику) 
 
Умеју да изводе разноврни музички репертоар као 
солисти и као чланови хора или оркестра 

Напредни 
3.3.1 

3 Музичко 
стваралашт
во 

Основни 
1.4.1.  1.4.2  
1.4.3   

усмени 
одговори 

Ученици умеју да направе музичке инструменте 
користећи предмете из окружења 
осмисле мање музичке целине на основу понуђених 
модела 
изводе пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке 
деонице на направљеним музичким инструментима 
Осмишљавју пратеће аранжмане за Орфов 
инструментаријум и друге задате музичке инструменте 
Импровизују и/или компонује мање музичке целине 
(ритмичке и мелодијске) на задати текст 

Напредни 
3.4.1  3.4.2  
3.4.3 

 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик и књижевност  Историја  Страни језици  Математика  Биологија  
Географија  Ликовна култура 
Физичко и здравствено васпитање  Информатика и рачунарство  Верска настава  
Грађанско васпитање  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ХОР И ОРКЕСТАР СЕДМИ 36 1 
 
Образовни стандарди за и оркестар су дефинисани за следеће области-теме: 
4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  
5. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

1. 
ИЗВОЂЕЊ
Е МУЗИКЕ 
 

Кроз обраду песама 
информативно стећи 
појам це дур и а мол 
лествице,  
разлике између дура и 
мола, појам предзнака, 
повисилица, појам узмах 
и предтакт, такт 6/8, 
шеснаестина ноте у групи 
 
Свирање песама и лакших 
инструменталних дела по 
слуху и нотног текста на  
инструментима Орфовог 
инструментарија 
 

Упознавање музичког стваралаштва нашег и 
других народа 
Развијање смисла за заједничко музицирање 
Оспособљаватње ученике да уоче вредности и 
улогу музике у свакодневном животу 
 
Оспособљавање ученика за индивидуално и 
зједничко музицирање 
Припремање програма за културну и јавну 
делатност школе. 
 
Слободно импровизовање на инструментима 
Орфовог инструментарија. 
 

 
2. 
СТВАРАЊ
Е МУЗИКЕ 

Развијање музикалности и 
креативности 

Развијање музичке креативности 
Развијање способности за импровизацију пратње 
на ритмичким инструментима. 
Групним и појединачним певањем или свирањем 
развија се способност ученика да активно 
учествују у музичком животу своје средине 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик и књижевност  Историја  Страни језици  Математика  Биологија  
Географија  Ликовна култура 
Физичко и здравствено васпитање  Информатика и рачунарство  Верска настава  
Грађанско васпитање  
 
 

ТЕМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 
облици 

рада 
наставне 
методе 

наставна 
средства ученика наставника 
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1 
Извођење 
музике 
(певање и 
свирање) 
 
 

Фронтални
, 
индивидуа
лни, 
групни 
 

Комбинована: 
монолошка   
демонстратив
на 
аудитивна   
разговор  
 

Уџбеник,  
ЦД из 
уџбеника ,  
клавир, 
компјутер 
 

- - певање и 
свирање песама 
- самосталност 
- изражајност 
- упоређивање 
 

-врши 
демонстрацију 
- поставља 
питања 
- наводи 
- анализира 

2. 
Музичко 
стварала
штво 

Фронтални
, 
индивидуа
лни, 
групни 
 

- развијање 
способности за 
грађење 
мелодије 
- креативност 
- изражавање 

- врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- посдтиче 
- дискутује 
 

 

ТЕМА СТАНДАР
ДИ 

ЕВАЛУА
ЦИЈА ИСХОДИ 

1. 
Извођење 
музике 
(певање и 
свирање) 
 

Основни 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

усмени 
одговори 
 

 

Ученици умеју да певају једноставне дечије, народне 
или популарне мелодије (на српским и енглеском 
језику) 
 
Умеју да изводе разноврни музички репертоар као 
солисти и као чланови хора или оркестра Средњи 

2.2.1 
2.2.2 
Напредни 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

2. 
Музичко 
стварала
штво 

Основни 
1.4.1.  
1.4.2  1.4.3   

Усмени 
одговори 

Умеју да импровизују једноставнију пратњу на 
ритмичким инструменрима 

Напредни 
3.4.1  3.4.2  
3.4.3 

 
 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД ГОДИШЊИ ФОНД 
ЧАСОВА 

НЕДЕЉНИ ФОНД 
ЧАСОВА 

ХОР И ОРКЕСТАР ОСМИ 34 1 
 
Образовни стандарди за и оркестар су дефинисани за следеће области-теме: 
4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  
5. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 
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ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 

1. 
ПЕВАЊЕ 
И 
СВИРАЊ
Е 
 

Кроз обраду песама 
информативно стећи 
снизилица, 
разрешилицаупознавањ
е клавијатуре, 
упознавање ала бреве 
такта прима и секонда 
волта; ознака за 
динамику,: pp и ff, vivo, 
presto; лук 
трајања и лук легата, 
ознака за стакато и 
глисандо;  
Свирање песама и 
лакших 
инструменталних дела 
по слуху и нотног 
текста на  
инструментима 
Орфовог 
инструментарија 
 

Упознавање музичког стваралаштва нашег и 
других народа 
Развијање смисла за заједничко музицирање 
Оспособљаватње ученике да уоче вредности и 
улогу музике у свакодневном животу 
 
Оспособљавање ученика за индивидуално и 
зједничко музицирање 
Припремање програма за културну и јавну 
делатност школе. 
 
Слободно импровизовање на инструментима 
Орфовог инструментарија. 
 

 

2. 
СТВАРА
ЊЕ 
МУЗИКЕ 

Развијање 
музикалности и 
креативности 
 

Развијање музичке креативности 
Развијање способности за импровизацију 
мелодије 
на задани текст. Групним и појединачним 
певањем или свирањем развија се способност 
ученика да активно учествују у музичком 
животу своје средине 
 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Српски језик и књижевност  Историја  Страни језици  Математика  Биологија  
Географија  Ликовна култура 
Физичко и здравствено васпитање  Информатика и рачунарство  Верска настава  
Грађанско васпитање  
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ТЕМА ЦИЉ ЗАДАЦИ 

1. 
ИЗВОЂ
ЕЊЕ 
МУЗИК
Е 
 

Свирање песама и 
лакших 
инструменталних дела 
по слуху и нотн 
ог текста на  
инструментима Орфовог 
инструментарија певање 
народних, дечјих, 
уметничих песме, 
каноне и песме наших и 
страних  
композитора. 
Неговање смисла за 
заједничко и 
индивидуално 
музицирање  

Упознавање музичког стваралаштва нашег и других 
народа 
Развијање смисла за заједничко музицирање 
Оспособљаватње ученике да уоче вредности и 
улогу музике у свакодневном  
животу 
 
Оспособљавање ученика за индивидуално и 
зједничко музицирање 
Припремање програма за културну и јавну 
делатност школе. 
 

 

2. 
СТВАР
АЊЕ 
МУЗИК
Е 

Развијање музикалности 
и креативности 
Подстицање музичке 
креативности кроз 
импровизацију на 
доступним 
инструментима. 
Импровизовање 
дијалоге на 
инструментима Орфовог 
инструментарија 

Развијање музичке креативности 
Развијање способности за импровизовање пратње 
на ритмичким инструментима Групним и 
појединачним певањем или свирањем развија се 
способност  
ученика да активно учествују у музичком животу 
своје средине 
 

 
 

ТЕМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

облици рада наставне 
методе 

наставна 
средства ученика наставника 

1. 
ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 
 

Фронтални, 
индивидуал
ни, 
 

Комбинов
ана: 
монолошк
а   
демонстр
ативна 
аудитивна   
разговор  
 

Уџбеник,  
ЦД из 
уџбеника ,  
клавир, 
компјутер, 
слике 
композито
ра 
 

певање песама 
- самосталност 
- изражајност 
- упоређивање 

- анализира 
- врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- мотивише 

2. 
СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Фронтални, 
индивидуал
ни 
 

-- развијање 
способности за 
грађење 
мелодије 
- креативност 
- изражавање 

врши 
демонстрацију 
- усмерава 
- посдтиче 
- дискутује 
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ТЕМА СТАНДА
РДИ 

ЕВАЛУАЦ
ИЈА ИСХОДИ 

1. Пе
ва
ње 
и 
св
ир
ањ
е 

Основни 
1.3.1 
1.3.2 

усмени 
одговори 
 

 

Ученици умеју да певају једноставне дечије, 
народне или популарне мелодије (на српским и 
енглеском језику) 
 
Умеју да изводе разноврни музички репертоар као 
солисти и као чланови хора или оркестра 

Напредни 
3.3.1 

2. М
уз
ич
ко 
ст
ва
ра
ла
шт
во 

Основни 
1.4.1.  
1.4.2  
1.4.3   

усмени 
одговори 

Ученици умеју да направе музичке инструменте 
користећи предмете из окружења 
осмисле мање музичке целине на основу 
понуђених модела 
изводе пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке 
деонице на направљеним музичким 
инструментима 
Осмишљавју пратеће аранжмане за Орфов 
инструментаријум и друге задате музичке 
инструменте 
Импровизују и/или компонује мање музичке 
целине (ритмичке и мелодијске) на задати текст 

Напредни 
3.4.1  
3.4.2  
3.4.3 
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          VIII ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

1. ПЛАН САРАДЊЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ НОВОГ 
БЕОГРАДА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2018/19. 

 
Руководилац: Марина Суботић 
 
Чланови тима: Ивана Шушњар, Верица Милосављевић, Данка Пештерац, 
Марија Ристић, Слободанка Лековић, Недељка Дидулица, Марта Тодоровић 
Живковић, Гордана Живковић, Мирјана Аранђеловић, Бранка Рајчевић, Весна 
Кнежевић 
 
Активности Начин 

реализације 
Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум 
успеха 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА  
- Дечја недеља 2018.-
ликовни конкурс  
- Дечја недеља 2018.-
литерарни конкурс 
 

-планирање 
обележавања 
„Дечје недеље“ 
-организација 
одељењских и 
школских 
такмичења-
ликовни и 
литерарни 
конкурс 

СЕПТЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

-реализова-
на одељењ-
ска и 
школска 
такмичења и 
извршена 
селекција 
радова за 
општинско 
такмичење 

“ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2018” 
/од 1. до 7. октобра 2018. 
године 

-договор о 
реализацији и 
реализација 

ОКТОБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

 
 
 
 
 

 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

-укључити 
што више 
ученика 

23. “РЕВИЈА 
СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ 
И МЛАДИХ БЕОГРАДА“ 

-договор о 
учешћу и 
учешће на 
„Ревији дечјег 
стваралаштва“ 
-размена 
искуства 
-сарадња 
између 
учитеља и 

ОКТОБАР 
Сава центар 
 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 

-Представи-
ти радове 
ученика и 
школу у што 
бољем 
светлу 
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наставника 
ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА:  
“У ЧАСТ ДРАГАНУ 
ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ 
ЛИСТ” литерарни и  
ликовни конкурс 
 

-договор 
-организација 
и реализација 
одељењских и 
школских 
такмичења 

ОКТОБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 
 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

-реализова-
на одељењ-
ска и 
школска 
такмичења и 
извршена 
селекција 
радова за 
општинско 
такмичење 

ШКОЛСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: ЂАЧКИ 
ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 

-мотивација 
ученика да 
пишу песме и 
учествују на 
конкурсу 
-договор о 
избору песама 
за општинско 
такмичење 

ОКТОБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 
 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

-реализова-
на одељењ-
ска и 
школска 
такмичења и 
извршена 
селекција 
радова за 
општинско 
такмичење 

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ:  
- Дечја недеља 2018.-
ликовни конкурс  
- Дечја недеља 2018.-
литерарни конкурс 
 

-договор о 
реализацији и 
реализација 
-пријава за 
општинско 
такмичење 

ОКТОБАР 
 

„Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

- постигнут 
добар 
пласман на 
општинском 
такмичењу 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  
- Дечја недеља 2018. 
ликовни конкурс  
- Дечја недеља 2018. 
литерарни конкурс 
 

-пријављивање 
-реализација 
такмичења 

ОКТОБАР 
 

„Пријатељи 
деце“ 
Београда 

- постигнут 
добар 
пласман на 
градском 
такмичењу 

ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа:  
“Најраспеваније одељење”  

-упознавање са 
пропозицијама 
такмичења 
-договор о 
реализацији и 
реализација 
такмичења 
-пријава за 
општинско 
такмичење 

НОВЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи 3. 
и 4.разреда, 
наставница 
музичке 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ШКОЛСКО -упознавање са НОВЕМБАР -учитељи од -реализова-
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ТАКМИЧЕЊЕ: 
 „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ 
ученика основних школа/ 
литерарни и ликовни 
конкурс 

пропозицијама 
такмичења 
-договор о 
реализацији и 
реализација 

ОШ „Радоје 
Домановић“ 

1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

на одељењ-
ска и 
школска 
такмичења и 
извршена 
селекција 
радова за 
општинско 
такмичење 

ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА:“ЂАЧКИ 
ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ”: 
такмичење младих 
песника 
 

-мотивисање 
ученика да 
пишу песме и 
учествују на 
конкурсу 
 

НОВЕМБАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ  
“У ЧАСТ ДРАГАНУ 
ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ 
ЛИСТ” - литерарни и  
ликовни конкурс  

-мотивација 
ученика да 
учествују на 
конкурсу 
 

НОВЕМБАР -учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа: “Златна 
сирена”- соло певачи  и 
Мали вокални састави – 
дуети, терцети и квартети 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-слекција 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
музичке 
културе  

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
 “ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/Рецитатори  
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 
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ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА:  
„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС“ученика 
основних школа: 
“НАЈРАСПЕВАНИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ” 

-мотивисање 
ученика 3.и 4. 
разреда да 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

 ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА:  
 „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ 
литерарни конкурс и 
ликовни конкурс 

-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  
“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ 
СУСРЕТИ 2018”- 
МЕМОРИЈАЛ „ВАСКА 
ЈУКИЋ МАРЈАНОВИЋ“ 
такмичење младих 
песника 

-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА:  
“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА - 
МАЛИ ПЈЕР”  ликовни 
конкурс  

-анимирање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ЈАНУАР  
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА  
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа:  “Златна 
сирена”- соло певачи и 
Мали вокални састави – 
дуети, терцети и квартети 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ЈАНУАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
музичке 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”- 
ученика основних школа: 
Групе певача; Мали 
инструментални састави; 
Оркестри; Хорови 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-формирање 
група певача, 
инструмента-
лних састава, 
оркестара 

ФЕБРУАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
музичке 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 
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 -припремање 
-договор 
-реализација 
такмичења 
 

 
ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/Рецитатори 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 
 

ФЕБРУАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место 

 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа:  
“НАЈРАСПЕВАНИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ” 
 

-договор 
-реализација 
такмичења 

ФЕБРУАР „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

 
ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА И 
ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”- 
ученика основних школа: 
Групе певача; Мали 
инструментални састави; 
Оркестри; Хорови 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

МАРТ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
музичке 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА И 
ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊА: 
“УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ 
ЧАРОЛИЈЕ” – конкурс 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

МАРТ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

 
ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА И 
ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 

МАРТ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
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“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА-
МАЛИ ПЈЕР”-  ликовни 
конкурс 

-реализација 
такмичења 

културе, 
„Пријатељи 
деце“ Новог 
Бепграда 
 

општинско 
такмичење 

 
ГРАДСКА 
ТАКМИЧЕЊА:       
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа 
“ЗЛАТНА СИРЕНА”- 
соло певачи  
МАЛИ ВОКАЛНИ 
САСТАВИ – дуети, 
терцети и квартети 

-договор 
-реализација 
такмичења 

МАРТ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
„ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ 
У ГРАДУ“ - Израда 
кућица за птице/припреме 
– за ученике основних 
школа 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе, 
наставници 
техничког 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
„ПТИЦЕ“/ ликовни 
конкурс 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 

-реализова-
но школско 
такмичење и 
извршена 
селекција за 
општинско 
такмичење 

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА 
ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА 
ученика основних и 
средњих школа 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ 
 

„Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА 
ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА 
ученика основних и 
средњих школа 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  
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ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ 
ДРАМСКИХ ФОРМИ” 
такмичење  драмских 
група предшколаца и 
ученика основних и 
средњих школа 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ 
ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 
такмичење драмских 
секција ученика основних 
и средњих школа 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ГРАДСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА - 
МАЛИ ПЈЕР”  ликовни 
конкурс 
 

-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ -учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 
 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
“УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ 
ЧАРОЛИЈЕ”  
ликовни конкурс  

-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
”ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/рецитатори  
ученици основних и 
средњих школа 
 

-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ГРАДСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
 “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС” 
ученика основних школа: 
ГРУПЕ ПЕВАЧА; МАЛИ 
ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
САСТАВИ; ОРКЕСТРИ  
ХОРОВИ 

-договор 
-реализација 
такмичења 

АПРИЛ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
„ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 

МАЈ „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
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У ГРАДУ“: Кућице за 
птице – за ученике 
основних школа 
 

конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

место 

ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА 
„ПТИЦЕ“/ликовни 
конкурс за ученике 
основних и средњих 
школа 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

МАЈ „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  
“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ 
ДРАМСКИХ ФОРМИ” 
такмичење драмских 
група основних и средњих 
школа 

-договор 
-реализација 
такмичења 

МАЈ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ 
ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 
такмичење драмских 
секција основних и 
средњих школа 
 

-договор 
-реализација 
такмичења 

МАЈ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
”ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/ рецитатори 
ученици основних и 
средњих школа      
 

-договор 
-реализација 
такмичења 

МАЈ „Пријатељи 
деце“ 
Србије 

-Освојено 
прво, друго 
или треће  
место  

Свечана додела диплома, 
признања и награда 
најбољим учесницима 
програма/такмичења  ПД 
НБГД 
 

-Награђивање 
-Похвале 
 

ЈУН „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда, 
Марина 
Суботић 

-Овојено 
што више 
првих, 
других и 
трећих 
места на 
општинским
, градским и 
републички
м 
такмичењим
а у 
организациј
и 
„Пријатеља 
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деце“ 
-Учешће 
великог боја 
ученика у 
програмима 
„Пријатеља 
деце“ 

Анализа остварених 
програма и активности у 
текућој школској години – 
израда информација и 
извештаја и Програма 
рада за наредну школску 
годину 

-Анализа 
-Дискусија 
-Договор 
-Израда 
извештаја 
Израда плана 
за следећу 
школску 
годину 

ЈУЛ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

„Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда, 
Марина 
Суботић 

-Урађен 
извештај о 
сарадњи 
-Направљен 
план о 
сарадњи за 
следећу 
школску 
годину 

 
Напомена:  
 
За општинска, градска и републичка такмичења и конкурсе биће 
благовремено јављено место и прецизно време одржавања. 
 

 
 
 

2.ПЛАН АКТИВНОСТИ И АКЦИЈА ПОДМЛАТКА И ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ 
КРСТА НОВИ БЕОГРАД 

 
КАЛЕНДАР 
АКТИВНОС
ТИ  

      2018/2019. год.  

време 
реализације  

садржај рада 
(активност) 

начин реализације  место 
реализациј
е 

реализатори 

септембар                                учлањење ученика 
у организацију и 
прикупљање 
чланарине 

усклађивање, 
договор 

школа учитељи  ,ученици 
и наставници 

  учлањење ученика 
у организацију и 
прикупљање 
чланарине 

планирање, договор школа учитељи  ,ученици 
и наставници 

  организовање 
акције 
солидарности 
''Друг-другу'' 

информисање, 
договор 

школа учитељи  ,ученици 
и наставници 
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  организовање 
акције 
''Безбедност деце 
у саобраћају'' 

информисање, 
договор 

школа учитељи , ученици 
и наставници 

  реализација 
пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

информисање, 
договор 

школа учитељи , ученици 
и наставници 

  обележавање 
''Недеље  борбе 
против 
туберкулозе'' 

планирање, договор школа учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
акција трка ''За 
срећније 
детињство'' 

информисање, 
договор 

Ушће учитељи,ученици и 
наставници 

          
октобар пријем ђака 

првака у 
организацију'' 
Црвеног крста'' 

усклађивање, 
договор 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  расписивање 
наградног темата 
''За сунчану јесен 
живота'' 

информисање, 
договор 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
посета Клубовима 
за стара лица 

информисање, 
договор 

дом за 
стара лица 

учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
здравствено-
васпитног 
рада,предавања на 
тему ''Болест 
прљавих руку'' 

дискусија, размена 
искустава 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  учешће у акцији 
''Солидарност на 
делу'' 

информисање, 
договор 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  реализација 
пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

дискусија, договор школа учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
семинара за 
директоре и 
сараднике који су 
задужени за 
организацију 
Црвеног крста 

договор сала за 
семинаре 

сарадници и 
директор школе 
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подмладка и 
Омладине у свим 
новобеоградским 
школама 

          
новембар учешће 

Подмладка и 
Омладине у 
програму заштите 
старијих лица, 
акција ''Месец 
солидарности са 
старима'' 

усклађивање, 
договор 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  подела награда за 
наградни темат 
''За сунчану јесен 
живота'' 

организација и 
припрема 

просторије 
''Црвеног 
крста'' 

сарадници, 
награђени ученици 

  реализација 
пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

усклађивање, 
договор 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
здравственог 
предавања на тему 
''АИДС/СИДА'' 

информисање,догов
ор 

школа Учитељи, ученици 
и наставници 

          
децембар организовање 

акције ''Један 
пакетић много 
љубави'' 

организација и 
припрема 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
посета установама 
здравствене и 
социјалне заштите 
деце 

информисање, 
припрема 

дечији 
диспанзер 

учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
зимовања 
социјално 
најугроженије 
деце у 
Одмаралиштима 
Црвеног крста 

информисање, 
припрема 

одмаралиш
та 

учитељи и 
наставници 

  реализација 
пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

усклађивање, 
договор 

школа учитељи, ученици 
и наставници 
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  здравствена 
предавања на тему 
''АИДС/СИДА'', 
обележавање 
"Светског дана 
борбе против 
СИДЕ'' 

дискусија, размена 
искуства 

школа предавачи 

          
јануар/ 
фебруар 

почетак обуке 
ученика из 
области прве 
помоћи и 
реалистичког 
приказа 
повреда,стања и 
обољења 

дискусија, размена 
искуства 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  обука ученика ИВ 
разреда основне 
школе на тему 
'Шта знаш о 
Црвеном крсту и 
добровољном 
давалаштву крви'' 

информисање, 
припрема, 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  реализација 
пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

договор школа учитељи, ученици 
и наставници 

  здравствено -
васпитни рад 

усклађивање, 
дискусија 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

          
март наставак обуке из 

области прве 
помоћи 

дискусија, размена 
искуства 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  организовање 
обуке за ученике 
4. разреда за 
општинско 
такмичење екипа 
4. разреда на тему 
:'' шта знаш о 
Црвеном крсту и 
добровољном 
давалаштву крви'' 

организација и 
припрема 

школа срадници, 
наставници, 
учитељи 

  расписивање 
наградног темата 
:''Крв живот 
значи'' 

информисање, 
припрема 

школа ученици 
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  реализација 
Пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

усклађивање, 
дискусија 

школа учитељи, ученици, 
наставници 

  организовање 
здравствено-
васпитног рада ,на 
тему : 
''Превенција 
болести 
зависности''  

организација и 
припрема 

школа ученици, 
предавачи 

          
април организовање  

обуке екипа прве 
помоћи и 
реалистичког 
приказа повреда 
стања и обољења 

организација и 
припрема 

школа сарадници, 
наставници, 
учитељи 

  организовање 
општинског 
такмичења екипа 
ИВ разреда на 
тему :''Шта знаш о 
Црвеном крсту и 
добровољном 
давалаштву крви'' 

организација и 
припрема 

школа сарадници, 
наставници,учитељ
и 

  Реализација 
Пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

договор,реализациј
а 

школа наставници, 
учитељи,ученици 

  здравствено- 
васпитни рад на 
тему:''Болести 
зависности'' и 
''Болести прљавих 
руку" 

организација и 
припрема 

школа предавачи, 
ученици 

мај обележавање 
''Недеље Црвеног 
крста'' 

организација и 
припрема 

школа наставници, 
ученици и учитељи 

  организовање 
општинског 
такмичења екипа 
прве помоћи 

организација и 
припрема 

школа наставници, 
ученици и учитељи 

  подела награда из 
наградног темата 
''Крв живот 
значи''и 
обележавање 

организација и 
припрема 

школа ученици, срадници 
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11.маја -Дана 
давалаца крви 
републике Србије 

  реализација 
Пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности '' 

договор, 
реализација 

школа наставници, 
ученици и учитељи 

  учествовање на 
градском 
тамичењу екипа 4. 
разреда, 
тема:''Шта знам о 
Црвеном крсту и 
добровољном 
давалаштву крви'' 

реализација школа ученици, срадници 

  организовање 
учлањења ученика 
у организацију 
Црвеног крста 
(прикупљање 
чланарине у 
једном броју 
школа) 

организација школа срадници 

          
јун учешће на 

градском и 
републичком 
такмичењу екипа 
прве помоћи 

организација и 
припрема 

школа ученици, срадници 

  организовање 
летовања за 
социјално 
најугроженију 
децу у 
Одмаралиштима 
Црвеног крста 

организација и 
припрема 

школа срадници, 
родитељи 

  реализација 
Пројекта 
''Промоција 
хуманих 
вредности'' 

презентација, 
дискусија 

школа учитељи, ученици 
и наставници 

  обележавање 
14.јуна - Светског 
дана добровољних 
давалаца крви 

презентација,диску
сија 

школа учитељи, ученици 
и наставници 
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 сарадници: Тијана  
Братић И Љубица 
Дамјановић 

   

 

 

3. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА 
 
Тим за ученички парламент: Јово Боснић, Василија Вилотијевић 
 
Тим ће и ове године одржавати састанке сваког четвртка у одговарајућим терминима по 
следећем плану и програму. 
 

месец активност реализатор начин реализације 
септембар 1.Избор председника и ужег 

сазива ученичког 
парламента 
2.Упознавање са планом и 
програмом рада 

1. ученици, кординатори 
2.ученици, кординатори 
ученичког парламента 

1.Кординатори организују 
изборе, ученици гласају за 
своје представнике 
2. Упознавање са планом и 
програмом рада 

октобар 
 

1. Учешће у организацији 
такмичења у беседништву 
2. Недеља дечијих права 
3. Предлози за уређење 
школског дворишта 

1.ученици, наставници 
српског језика, кординатори 
2.ученици, кординатори 

1. Професори српског језика и 
грађанског васпитања бирају 
ученике за такмичење, 
кординатори и ученици 
организују такмичење у 
свечаној сали 
2.Ученици припремају пано 

новембар 
 

1. Учешће у акцији школа 
без насиља 
2. Сарадња са ђачким 
парламентима из других 
школа (размена искуства) 

1.ученици,кординатори, 
разредне старешине 
2.ученици,кординатори, 
разредне старешине 

1. Ученици припремају анкету 
и анкетирају друге ученике и 
наставнике 
2. Председник ученичког 
парламента договара састанке 
са другим председницима 
ученичког парламента како би 
се договорили о заједничким 
акцијама 

децембар 1.Учешће у организацији 
ватерполо турнира 
2. Учешће у акцији „један 
пакетић много љубави“ 
 

1. ученици, кординатори 
2.ученици кординатори, 
разредне старешине 

1. Кординатори ступају у 
контакт са школама који 
поседу базен како би 
организовали ватерполо 
турнир 
2. Ученици у својим 
одељењима прикупљају помоћ 
(слаткиши, стара одећа) за 
децу без родитеља 

јануар, 
фебруар 

1.Помоћ у организовању 
Светосавске приредбе  

1. ученици, наставници 
српског језика, вероучитељ 

1.Израда паноа посвећена 
Светом Сави, помоћ у 
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2. Посета Центра за таленте 
у Земуну 

2. ученици, кординатори, 
вероучитељ 
 

намештању и украшавању 
свечане сале 
2. Посета Центра за таленте 

март 
април 

1.Учешће у акцији „Крв 
живот значи“ 
2.Учешће у организовању 
велике игранке поводом 
дана школе 
3. Дан планете земље 
 

1.ученици, кординатори 
ученичког парламента, 
наставници, родитељи 
2.ученици, кординатори 
ученичког парламента, 
родитељи, разредне 
старешине, директор школе 
 
 

1.Израда цртежа, разговор са 
родитељима о добровољном 
давалаштву крви 
2.Договор директора и 
председника ученичког 
парламента, намештање, 
украшавање сале 
3. Разговор кординатора, 
ученика и родитеља, дочек и 
испраћај другара са Косова 
4. Ученици припремају анкету 
и анкетирају друге ученике  

мај 1.Избор ученика генерације 
2.Учешће у организацији 
свирке за испраћај осмих 
разреда 
3.Учешће у организацији 
матурске вечери 
4. Учешће у организовању 
кошаркашког турнира 
између наставника и 
ученика 

1.ученици, кординатори 
ученичког парламента, 
разредне старешине 
2. ученици, кординатори 
ученичког парламента, 
разредне старешине, 
директор  
3. ученици, кординатори 
ученичког парламента, 
разредне старешине, 
директор  
 

1. Ученички парламент 
предлаже ђака и спортисту 
генерације 
2. Договор директора и 
председника ученичког 
парламента, намештање, 
украшавање сале 
3. Договор директора и 
председника ученичког 
парламента, намештање, 
украшавање сале 
4. Договор са наставницима 
око организације турнира 
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IX ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРAЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

1. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
 
 

Руководилац: Данијела Вујовић 

Чланови Тима: Одељењске старешине седмог и осмог разреда 

Програм Професионалне оријентације се реализује са ученицима седмог и осмог 
разреда 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1.Представљање програма и 
договарање о начину рада 

 

Састанак тима, ЧОС 

 

Септембар 

 

Координатор 
тима,одељенске 
старешине 

2. У свету интересовања,вештина 
и способности 

ЧОС Октобар  Одељенске 
старешине, 
психолог 

3. Самоспознаја-аутопортрет Ликовна култура Децембар  Наставник 
ликовног  

4. Мој тип учења радионица Јануар Тим за ПО 

5. Ја за десет година радионица Јануар Тим за ПО 

6. Моја очекивања радионица Фебруар Тим за ПО 

7. Реални сусрети Презентација школа, 
довођење стручњака 
различитих профила, 
посета сајму образовања 

Друго 
полугодишт
е 

Тим за ПО 

8. ТПИ и ТРЛ, саветодавни рад Тестирање, саветодавни 
рад 

Друго 
полугодишт
е 

психолог 
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2. ПРОЈЕКАТ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
 
 
Остварена је сарадња са Министарством унутрашњих послова, која ће се реализовати 
кроз пројекат „Основи безбедности деце“. Пројекат подразумева предавања, која ће 
држати полицијски службеници за ученике првог, четвртог и шестог разреда. Предавања 
ће се реализовати на часовима одељењског старешине, по утврђеном распореду. 
План за први разред обухвата: 
 
Безбедност деце у саобраћају 

1. Полиција у служби грађана 
2. Насиље као негативна друштвена појава 
3. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 
4. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
5. Превенција и заштита деце од трговине људима 
6. Заштита од пожара 
7. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

 
 
План за четврти разред обухвата: 
 
 
      1. Безбедност деце у саобраћају 
      2. Полиција у служби грађана 
      3. Насиље као негативна друштвена појава 
      4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 
      5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
      6. Превенција и заштита деце од трговине људима 
      7. Заштита од пожара 

8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 
 

 
План за шести разред обухвата: 

 
      1. Безбедност деце у саобраћају 
      2. Полиција у служби грађана 
      3. Насиље као негативна друштвена појава 
      4. Превенција и заштита деце од опојнихдрога и алкохола 
      5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
      6. Превенција и заштита деце од трговине људима 
      7. Заштита од пожара 
      8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 
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3. ПЛАН ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Руководилац: Тијана Морић 
Чланови тима: Љиљана Крстић, Снежана Шукара, Бобана Красић  

Време 
 

               Активности 
 

Начин реализације 
 

                 Реализатори 

август Састанак тима договор Чланови тима 
септембар Обележавање Дана без 

аутомобила, 22.9.2018. 
Предавање Тијана Морић; одељенске 

старешине и учитељи  
„Ноћ истраживача“  Учествовање на 

фестивалу 
Тијана Морић 

„Фестивал цвећа“ 26.-
27.9.2018. Уређење 
учионица, један ученик 
један цвет 

Посета фестивалу; 
акција сађења 
цвећа 

Одељењске старешине и 
учитељи и чланови тима  

октобар Обележавање Дана 
здраве хране 16.10.2018. 
адитиви 

Панои; амбалажа 
са списком 
адитива 

Одељењске старешине, учитељи 
и чланови тима 

„Наша еко башта“ акција Морић Тијана и Јановић Наташа 
Састанак тима договор Чланови тима 

новембар Обележавање Дана 
уздржавања од куповине 
27.11.2018. прављење 
новог од старог, кроз 
пројекат: „Рециклажа 
није гњаважа“ 
 

рециклажа  Одељењске старешине и 
учитељи у сарадњи са наст. 
Ликовног Мартом Тодоровић и 
чланови тима 

децембар Прављење јелки, 
честитки и украса од 
рециклажног материјала 
 

панои Одељењске старешине, учитељи 
и чланови тима 

фебруар Оплеменити своје 
окружење 

садња биљака из 
семена и 
подземног стабла 

Одељењске старешине, учитељи 
и чланови тима 

Састанак тима договор Чланови тима 
март Обележавање Дана 

заштите шума и вода 21. 
и  22.3. 2019. 
Учешће у акцији „Сат за 

нашу планету“ 

Панои,шумски 
прогласи  
(корелација са 
српским језиком), 
правњеље плаката 
( корелација са 
ликовном 
културом) 

Морић Тијана и Јановић 
Наташа,наставници српског 
језика и ликовне културе 

Обележавање дана Ученички Морић Тијана и Јановић Наташа 
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 Током године чланови тима, ученици и ваннаставно особље учествују у акцији 

„Чеп за хендикеп“.  

 
 

 

 

 

 

школе кроз пројекат – 
„Хербаријум мога краја“ 
 

хербаријуми 

Израда ускршњих јаја и 
честитки 
 

рециклажа тим и учитељи са наставницом 
ликовног  Мартом Тодоровић 

Састанак тима договор Чланови тима 
април Обележавање Дана 

планете Земље 22.4.2019. 
пано  Морић Тијана, Јановић Наташа и 

учитељи 
радио емисија Бобана Красић и Јасмина 

Мијатовић 
Продајна изложба 
ускршњих честитки и 
украшених јаја 

изложба Чланови тима,  учитељи са 
наставницом ликовног  Мартом 
Тодоровић 

Уређење школског 
дворишта 

куповина биљака 
за садњу 

Чланови тима са разредним 
старешинама и учитељима 

мај Посета Ботаничкој 
башти "Јевремовац" 

посета Одељењске старешине, учитељи 

јун Обележавање Дана 
заштите животне 
средине 5.6.2019.  
кроз пројекат: 
„Рециклажа није 
гњаважа“ 

сакупити папир  
 за рециклажу и 
рециклажа папира 

Чланови тима са разредним 
старешинама и учитељима 

Уређење школског 
дворишта 

акција Чланови тима са разредним 
старешинама и 
учитељима 

Састанак тима Анализа рада тима 
током школске 
2018/2019. године 

Чланови тима 
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4. ПЛАН ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

Руководилац: Верица Милосављевић 

Чланови тима: Милена Меденица, Снежана Гарчевић 

Табела 1. 

           Значајни датуми   

р.бр. време значајни датуми активност реализатор 

1. IX Добродошлица 

првацима 

Приредба за прваке Учитељи II 

разреда, 

директор 

2. IX Дан страних  језика 

26.09. 

Радио емисија Наставници 

страних језика 

3. X Дан учитеља 05.10. Изложба  I-IV разред 

4. X Дечија недеља СЦ - Ревија дечијег 

стваралаштва, 

изложба у школи 

Учитељи, 

наставница 

ликовног, 

разредне 

старешине  

5. X Месец књиге  Сајам књига - посета Наставници 

српског језика 

и књижевности, 

библиотекар и 

директор 

6. X Ослобођење Београда 

20.10. 

Радио емисија Наставници 

историје 

7. XI Дан просветних радника 

08.11. 

Најлепше мислим о 

својим 

наставницима 

Литерарна 

секција 

8. XI Дан толеранције 16.11. Није тешко бити 

фин 

Учитељи, 

наставници 
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9. XI Дан детета 20.11. Спортски дан 

 

I - VIII разредa 

10. XI Месец борбе против 

болести зависности 

Предавање, разговор Поливалентна 

патронажна 

служба Дома 

здравља Нови 

Београд, 

психолог, 

педагог, 

наставници 

биологије  

11. XII Новогодишњи и 

Божићни празници 

Новогодишњи сајам, 

кићење јелки 

Учитељи, тим 

12. I Свети Сава 27.01. Приредба II - VIII 

разредa, 

наставници 

српског језика 

и књижевности, 

вероучитељ, 

директор 

13. I Зимски колаж Приредба Учитељи 

продуженог 

боравка I – II 

разреда 

14. II Дан матерњег језика 

21.02. 

Предавања V-VIII разредa 

Наставници 

српског језика 

и књижевности, 

библиотекар 

15. III Дан жена 08.03. Изложба, поклон за 

мајку 

Учитељи, 

наставници 
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16. III Дан школе Приредба Учитељи  I – 

VIII  разредa  

 

17. III Представљање школе 

будућим првацима и 

њиховим родитељима 

Приредба, 

„Отворена врата“, 

разговор, 

информисање 

Ученици IV 

разреда и 

ученици 

продуженог 

боравка II 

разреда, 

директор, 

педагог и 

психолог 

 

18. IV Дан дечије књиге 02.04. Час разредног 

старешине у 

библиотеци и 

учлањење ученика I  

разреда 

Учитељи I 

разреда, 

директор и 

библиотекар 

19. IV Васкрс Васкршњи базар 

 

Учитељи 

 

20. V Дан победе у II светском 

рату 09.05. 

Радио емисија Наставници 

историје 

21. VI Испраћај осмака Рок концерт Бенд 

„Профани“, 

директор 

22. VI „Летњи колаж“ Приредба Учитељи 

продуженог 

боравка I – II 

разреда 

Табела 2. 
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  Уређење школе  

р.бр. време активност реализатор 

1. VIII-IX Увођење видео надзора и 

интерфона у учионице продуженог 

боравка, опремање четврте 

учионице продуженог боравка 

аудио-визуелним и помоћним 

средствима, поправке оштећених 

ормарића, уређење школског 

дворишта (избетонирати део код 

клупа где се сакупља вода), 

учионица и кабинета, хола, паноа, 

свечане сале (столице, завесе, 

држач за завесе, струњаче или 

гумене подлоге),... 

Директор, тим, домар, помоћно 

особље, учитељи, секције, савет 

родитеља, локална самоуправа, 

спонзори 

2. IX-VI Фундус – већи простор за чување 

костима, реквизита и материјала за 

приредбе 

Директор  

3. IX-VI Континуирано чишћење школског 

дворишта 

I-VIII разреда, еколошка секција, 

одељенске старешине, помоћно 

особље 

4. IX-VI Континуирано / тематско уређење 

паноа школе 

Секције, предметни наставници, 

учитељи 

5. IX-VI Опремање хола цвећем и 

одржавање ходника 

Помоћно особље 

6. IV-IX У школском дворишту осмислити 

и реализовати:  

- 2 пољскe учионицe са клупама за 

30+30 ученика 

- зелену површину испред 

Директор, секција ТО, домар, тим, 

савет родитеља, локална самоуправа, 

спонзори 
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фискултурне сале опремити и 

прилагодити као  2  терена за мали 

фудбал 

- већ постојећи избетонирани део 

код фискултурне сале обложити 

гуменим подом и претворити у 

терен за мали фудбал 

- поновно исцртавање спортских 

терена и доцртавање терена за 

дечије игре 

7. VI-VIII Реконструкција и кречење фасаде, 

извођење грађевинских и 

столарских радова, сређивање 

крова 

Директор, локална самоуправа, 

спонзори, грађевинске фирме, 

родитељи 

8. IX-III Израда билборда на фискулторној 

сали 

Директор, локална самоуправа, 

спонзори, грађевинске фирме, 

родитељи 

9. VI Избор најбоље уређене 

учионице/кабинета 

Учитељи, одељенске старешине и 

ученици 
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   5.ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Руководилац : Данка Пештерац 

Чланови Тима : Марина Суботић, Гордана Живковић , Недељка Дидулица, 

Катарина Хајман, Маја ужић, Александра Ђорђевић 

 

 

 

 

Активности Начин 

реализације 

Време/ 

место 

реализације 

Носиоци/ 

сарадници 

Критеријум успеха 

1. Сарадња 

са Дечијим 

културним 

центром 

-  радионице 

-  приредбе 

-  представе  за 

децу 

 

Дечији 

културни 

центар, 

септембар - 

мај 

Старији и 

млађи 

разреди 

Оранизован одлазак 

сваког разреда на 

две представе по 

полугодишту 

2. Сарадња 

са 

Музичком 

омладином 

- концерти 

озбиљне 

музике 

- балет 

 

Свечана 

сала школе, 

септембар – 

мај  

Учитељица 

Милена 

Меденица, 

млађи 

разреди 

Реализовани 

концерти и балет 

3. Ревија 

дечијег 

стваралашт

ва 

- изложбе 

- сценски 

наступ 

ученика 

 

Сава  

центар, 

октобар 

Наставници 

ликовне 

културе, 

Катарина 

Хајман, 

Марина 

Суботић 

Изведена два 

сценска наступа у 

Сава Центру,  

одржана једна 

изложба ликовних 

радова 

4. Сарадња 

са 

Музичка, 

ликовна, 

Разне 

локације, 

Марина 

Суботић, 

Додељена по једна 

диплома за прво, 



 333 

Пријатељим

а деце 

Новог  

Београда 

 

литерарна, 

рецитаторска и 

друга 

такмичења 

септембар - 

јун 

Ивана 

Шушњар, 

Недељка 

Дидулица, 

Весна 

Кнежевић, 

Данка 

Пештерац, 

Марија 

Ристић, 

Марта 

Тодоровић, 

Верица 

Милосављеви

ћ, Гордана 

Живковић, 

млађи 

разреди 

друго и треће место 

из сваке области 

такмичења 

5. Приредбе -Пријем 

првака ( дочек 

првака испред 

школе, 

упознавање, 

приредба) 

-

Представљање 

будућим 

првацима  ( 

приредба, 

упознавање 

запослених и 

Свечана 

сала школе, 

школско 

двориште, 

и учионице, 

септембар, 

март, и 

месеци 

почетка 

годишњих 

доба 

Директор 

школе, ПП 

служба, 

учитељи 

разредних 

већа и 

боравка, Тим 

за маркетинг 

школе 

Одржано више од 

десет приредби 
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разгледање  

самог објекта 

школе)  

-Четири 

годишња доба 

 

 

6.  Школска 

слава Свети 

Сава 

- свечана 

академија 

- служба и 

сечење колача 

уз освештање 

жита 

 

Свечана 

сала школе, 

27.1.2018. 

год. 

 

Директор 

школе, 

запослени у 

школи 

Одржана приредба 

и сечење колача 

7.  Дан 

школе 

-  приредба 

 

Свечана 

сала школе, 

март 

Директор 

школе и 

запослени у 

школи 

Одржана приредба 

уз пригодан 

програм  

8. Испраћај 

осмака – 

матурско 

вече 

Организација 

матурске 

вечери 

Свечана 

сала, 

јун 

Директор 

школе и 

запослени у 

школи 

Матурско вече 

протекло у 

најбољем реду 

9.  Концерт 

поводом 

испраћаја 

осмака 

-

фотографисањ

е 

- снимање 

- техничка 

подршка 

реализацији 

- обезбеђење 

медијске 

Школско 

двориште 

или сала, 

јун 

Горан 

Шоботовић, 

Роналд  

Анжур, ПП 

служба, 

ученици 

школе 

Одржан концерт уз 

два пута више 

посетилаца него 

прошле године 
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пратње 

10. Сајам 

науке 

Укључивање у 

радионице за 

ученике на 

различитим 

локацијама 

Београд, 

октобар - 

јун 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Сајам науке 

посетило по једно 

одељење из сваког 

већа 

 

 

11.  Посете 

Ботаничкој 

башти 

„Јевремовац

“, 

позоришти

ма, 

биоскопима

, 

Пионирско

м граду и 

музејима 

- упознавање 

са различитим  

биљкама и 

њиховим 

особинама 

- организовани 

одласци у 

позоришта и 

биоскопе 

- креативне и 

еколошке 

радионице 

- упознавање 

са 

експонатимаа 

и историјским 

чињеницама 

- Ботаничка 

башта „ 

Јевремовац 

“ 

-  

позоришта 

– „ Пуж“, 

„Душко 

Радовић“, 

„ДКЦ 

Влада 

Дивљан “, 

„ДКЦ“ – 

Београд, 

Народно 

позориште 

- бископ 

„Фонтана“ 

- 

београдски 

музеји 

септембар - 

јун 

Одељенска 

већа млађих и 

старијих 

разреда, као и 

боравка 

Организована 

посета Ботаничкој 

башти „ 

Јевремовац“, два 

спортска дана за 

сваки разред, 

одлазак у 

позориште и  

биоскоп  

12.  -  сусрет са Београд, Млађи и Органиѕована је 
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Обилазак 

Зоолошког 

врта  и 

Калемегдан

а 

животињама 

- упознавање 

са историјским  

чињеницама 

април старији 

разреди 

посета Зоолошком 

врту и Калемегдану 

13. Дечји 

филмски 

фестивал 

Посета 

фестивалу 

Београд,  

октобар 

 

Млађи 

разреди 

Организован 

одлазак на 

фестивал 

14. 

Прослава 

Нове 

године 

- представа 

- филмови 

- слободне 

активности 

- спортске 

активности 

Београд 

(ДКЦ), 

децембар 

 Прослава НГ у 

ДКЦ 
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X ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 
 

1. ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТАТИСТИЧКИХ 
ПОДАТАКА 

  
Чланови: Јелена Милојевић, Бобана Красић, Александар Јовановић 
 

1. Статистичка обрада података из дневника одељења у вези са мерењем 
остваривања образовног процеса 

2. Анализа обрађених података у облику табеле или графикона за потребе стручних 
служби директора  школе 

 
Време рада Садржај рада Реализатор 
Јануар Сакупљање и рачунарска 

обрада података из 
дневника на крају првог 
полугодишта 

Чланови комисије уз помоћ 
предметних наставника, 
педагога и психолога школе 

Јун Сакупљање и рачунарска 
обрада података из 
дневника на крају другог 
полугодишта 

Чланови комисије уз помоћ 
предметних наставника, 
педагога и психолога школе 

Август Обрада коначних података 
после завршених поправних 
и разредних испита на крају 
школске године 

Чланови комисије уз помоћ 
предметних наставника, 
педагога и психолога школе 

 
 
 
 
 

2. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
 
Руководилац : Данка Пештерац 

Чланови Тима : Горан Шоботовић, Милена Савић, Мирна Комненић 

Активности Начин 

реализације 

Време/ 

место 

реализације 

Носиоци/ 

сарадници 

Критеријум успеха 
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 1. Сајт 

школе ( 

актуелности

, 

информациј

е, 

активности,

ванншколск

е 

активности, 

награде, 

часописи, 

занимљивос

ти... ) 

- 

фотографисањ

е 

- снимање 

- 

представљање 

на сајту школе 

 

Сајт школе, 

септембар - 

јун 

Модератор 

сајта 

Активности , 

информације и 

обавештења су 

редовно ажурирани  

 2. 

Приредба 

поводом 

пријема 

првака 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-представљање 

на сајту школе 

-техничка 

подршка 

реализацији 

Свечана 

сала школе, 

септембар 

Директор 

школе,  

запослени у 

школи,  

ПП служба, 

ученици 

Одржана приредба 

уз пригодан 

програм 

3. Дечија 

недеља 

 

 

 

 

 

 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-излагање 

ликовних и 

ручних радова 

ученика ш 

Сава  

Центар, 

октобар 

 

Наставници 

ликовне 

културе, 

учитељи 

Изведена два 

сценска наступа у 

Сава Центру,  

одржана једна 

изложба ликовних 

радова 
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коле 

-сценски 

наступ 

ученика 

-представљање 

на сајту  

4. Јесењи, 

зимски и 

пролећни 

сусрети ( 

представе) 

 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-техничка 

подршка 

реализацији 

-представљање 

на сајту школе 

Свечана 

сала школе, 

септембар-

јун 

Учитељи, 

наставник 

информатике 

Одржане су четири 

представе 

5. Тематске 

изложбе 

ученика у 

холу школе 

(мотиви 

везани за 

годишња 

доба) 

 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-представљање 

на сајту школе 

Хол школе, 

септембар-

јун 

Наставници 

школе 

Одржане четири 

тематске изложбе 

6. 

Новогодиш

њи базар 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-изложба 

ученичких 

радова 

Хол школе, 

децембар 

Учитељи Одржан базар у 

холу школе уз 

радове свих млађих 

разреда 
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-представљање 

на сајту школе 

7. Прослава 

Светог Саве 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

- техничка 

подршка 

реализацији 

-обезбеђење 

медијске 

пратње 

Свечана 

сала школе, 

јануар 

Директор 

школе, 

запослени у 

школи 

Одржана приредба 

уз пригодан 

програм  

8. Летњи и 

зимски 

колаж ( 

приредбе ) 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-техничка 

подршка 

реализацији 

-представљање 

на сајту школе 

Свечана 

сала школе, 

јануар и јун 

Учитељи 

продуженог 

боравка I и II 

разреда 

Одржано више од 

десет приредби 

9. 

Представља

ње школе 

будућим 

првацима 

(посета 

предшколац

а школи, 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

-техничка 

подршка 

реализацији 

-представљање 

Школа, 

март 

Директор 

школе,запосл

ени у школи, 

ПП 

сужба,учениц

и 

Одржана приредба 

уз пригодан 

програм 
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представља

ње 

приредбом, 

представља

ње учитеља 

родитељима

) 

на сајту школе 

10. 

Прослава 

Дана школе 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

- техничка 

подршка 

реализацији 

-обезбеђење 

медијске 

пратње 

Свечана 

сала школе, 

март 

Директор 

школе, 

запослени у 

школи 

Одржана приредба 

уз пригодан 

програм  

 

11.  

Уређење 

школског 

дворишта 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

 

Школско 

двориште, 

април 

Наставници, 

организација 

за уређење 

школског 

дворишта 

Засађено цвеће,  

улепшавање 

кредама 

организовано 

четири пута, 

организована 

активност у циљу 

указивања на значај 

чисте средине као 

огледало 

посетиоцима школе 

12.  Успеси 

и резултати 

на 

- 

представљање 

на сајту школе 

Сајт школе, 

фебруар-

јун 

Запослени у 

школи, 

ученици 

Постигнути 

резултати из 

неколико области  ( 
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такмичењи

ма 

млађи и старији 

разреди) 

13.  

Концерт  

поводом 

краја 

школске  

године 

-

Фотографисањ

е 

-снимање 

- техничка 

подршка 

реализацији 

-обезбеђење 

медијске 

пратње 

Школско 

двориште, 

мај 

Запослени у 

школи, 

ученици 

Одржан завршни 

концерт пред 

великим бројем 

публике 

14.Припрем

а првака за 

полазак у 

школу 

-представљање 

и увод првака 

у школске 

обавезе и 

активности 

-представљање 

на сајту школе 

Школа, 

август 

Учитељице 

Катарина 

Хајман и 

Данка 

Пештерац 

Организована 

дводневна 

радионица на 

високом нивоу уз  

очекивану 

посећеност деце и 

родитења  
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3. ПЛАН ТИМА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 
Чланови Тима: Данка Керић,  Јасмина Мијатовић, Јово Боснић, Одељењске 
старешине 8. разреда 
 
     Тим за избор ученика генерације , на крају наставне године, утврђује број 
бодова за сваког кандидата и сачињава ранг листу кандидата предложених за 
ученика генерације. 
 За ученика генерације може аплицирати  ученик који је у току школовања имао 
одличан општи успех ( носилац Вукове диплолме), примерно владање, као и 
освојене награде на такмичењима. 
 
Бодови се утврђују на основу званично вођене евиденције и на основу писаних 
доказа (оригиналне дипломе и уверења са такмичења), које достављају 
одељењске старешине кандидата. 
 
За вредновање  успеха кандидата постигнутог на такмичењима Тим поступа  по 
утврђеном Правилнику и Календару такмичења и смотри ученика Основних 
школа за школску 2018/2019. годину, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, у коме су наведена такмичења која се 
бодују, као и нивои бодовања.  
 
 
Тим за избор ђака генерације  предлаже кандидата са највећим бројем бодова 
Наставничком већу, најкасније 7 радних дана од означеног рока прикупљања 
документације. 
У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, Тим предлаже оба 
кандидата, а Наставничко веће доноси одлуку.  
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4. ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 
 
Одељењске старешине и ПП служба 
 

САДРЖАЈ 
РАДА 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Родитељски 
састанци  

Организовање 
родитељских састанка 
најмање пет пута у 
току шк. године, а по 
потреби и чешће; 
информисање 
родитеља  

школа Одељењске 
старешине 

Почетак школске 
године и 
класификациони 
периоди 

Отворена врата Организовање термина 
отворених врата када 
сви предметни 
наставници и други 
запослени имају 
термин за посету 
родитеља у 
послеподневним 
часовима 

школа Наставници 
предметне 
наставе, стручни 
сарадници 

Према утврђеном 
распореду 
(једанпут 
месечно у два 
дана (среда, 
четвртак), од 17-
18 часова 

Дани отворене 
школе 

Једном месечно школа 
ће омогућавати 
родитељима да 
присуствују угледним 
часовима. Месечни 
распоред одржавања 
угледних часова биће 
објављиван на сајту 
школе 

школа Одељењске 
старешине, 
наставници 
разредне и 
предметне наставе 

Октобар- мај 

Учествовање 
родитеља у 
образовно- 
васпитном раду- 
јавни час 

Родитељи ће моћи да 
присуствују изабраним 
часовима у терминима 
који ће бити 
договорени на 
седницама Савета 
родитеља. Посете ће 
бити организоване и у 
предметној и у 
разредној настави. На 
једном часу може бити 
присутно највише три 
родитеља 

школа Директор, 
педагог, 
наставници 

Током године 

Организовање 
предавања 
еминентних 
стручњака 
намењених 

Договори са 
еминентним 
стручњацима у вези са 
гостовањем у школи, 
информисање 

школа  Директор школе, 
педагог,  психолог 

Током године 
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родитељима родитеља о термину 
одржавања предавања 

Сарадња са 
Саветом 
родитеља 
(извештавање о 
успеху и 
дисциплини 
ученика, проф. 
оријентацији, о 
самовредновању
,сарадња везана 
за одабир 
дестинација за 
екскурзије и 
наставу у 
природи, 
сарадња везана 
за исхрану 
ученика у 
школи, прославе 
Светог Саве и 
Дана школе, 
донације и 
спонзорисања и  
друго) 

Према плану и 
програму рада Савета 
родитеља 

школа Координатор  
Савета родитеља: 
Снежана 
Стаменић 

Септембар-јун 

Индивидуална 
сарадња 

Кроз контакте са 
родитељима 

школа Запослени             
( Директор, ПП 
служба, 
наставници ће се 
непосредно 
упознати са 
условима живота 
породице и 
другим важним 
питањима која су 
везана за ученике, 
ради проналажења 
најадекватнијих 
решења и 
пружања подршке 
ученицима, важно 
је стварати 
пријатну климу уз 
уважавање и 
поштовање свих 
учесника живота и 
рада школе. 
Стварање 
узајамног 
поверења путем 

Септембар- мај 
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константне 
размене 
информација) 

Евалуација 
сарадње школе и 
породице 

Састављање анкете, 
спровођење 
анкетирања у свим 
одељењима, обрада 
података, презентовање 
резултата на седницама 
Наставничког већа 

школа Директор, Тимови Крај 1. 
полугодишта, 
крај 2. 
полугодишта 

 
 

5. ПЛАН КОРЕКТИВНОГ ПЕДАГОШКОГ РАДА 
 

Одељењске старешине и ПП служба 
 
Време  Садржај Начин Реализатори Место 
Септембар 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар-јун 

-Иницијално 
процењивање знања 
 
-Евидентирање ученика 
којима је потребан 
корективно педагошки 
рад 
 
-Евидентирање ученика 
којима је потребна 
додатна подршка 
 
 
-Присуство родитељском 
састанку ученикa првог 
разреда 
 
 
 
-Саветодавни рад 

-Провера знања 
 
 
-Евидентирање 
 
 
 
-Евидентирање 
 
 
 
-Давање 
упутстава за 
стварање радних 
навика 
 
 
-Саветовање 

-Учитељи и 
предметни 
наставници 
 
- Учитељи и 
предметни 
наставници 
 
- Учитељи и 
предметни 
наставници 
 
-ПП служба 
 
 
 
 
 
-ПП служба 

 
 
 
 
школа 

     Октобар 
 
 
 
 

Октобар-јун 

-Прављење оперативног 
КПР плана 
 
 
 
-Прављење ИОП-а 
 
 

-Сарадња  
 
 
 
 
-Корекција 
планова и 
стандарада 

- Учитељи и 
предметни 
наставници и 
ПП служба 
 
-ПП служба и 
Тим за ИОП 

 
 
 
школа 

   Новембар -Евидентирање ученика 
са проблемима у 
понашању  
 
 

-Сарадња 
 
 
 
 

-Учитељи и 
предметни 
наставници и 
ПП служба 
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- Прављење оперативног 
КПР плана 
 
 
 
 
 
 
-Часови ОС 
-Правилно учење 
-Радне навике и 
одговорност 

-Сарадња са 
родитељима 
ученика са 
којима се врши 
КП рад 
 
 
 
Интерактинвна 
настава 

-ПП служба и 
одељенске 
старешине 
 
 
 
 
 
 
ПП служба 

 
 
школа 

 
 

                                                           
6. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Чланови: Јелена Нисић Недељковић и педагог 
 
              Циљ програма је подстицање и развијање одговорности ученика према 
сопственом здрављу и његовом очувању кроз промовисање: 
- здравог начина живота 
-свести о важности сопственог здравља и безбедности 
-потребе неговања и развоја физичких способности 
  
Садржај програма: 
 

• Сарадња са Домом  здравља „Нови Београд“ везана за лекарске прегледе деце 
која се уписују у први разред, редовне систематске прегледе и вакцинације. 
Систематски прегледи се обављају ради праћења раста, развоја, здравственог 
стања, понашања ученика, раног откривања поремећаја здравља, занемаривања и 
злостављања.Организују се предавања у складу са узрастом, развојним потребама 
и интерсовањима ученика са  Домом здравља ради прeвенције и промовисања 
здравих стилова живота. 

• Сарадња са  зубном амбулантом у школи у  којој стоматолог обавља систематске 
прегледе ради процене и откривања фактора ризика за појаву појединих обољења 
уста и зуба, као и правовремене превенције. Организују се предавања у оквиру  
превентивних активности са стоматологом, за очување здравља зуба и десни. 

• Примарна и секундарна превенција менталног здравља у оквиру рада  ПП 
службе. Примарна превенција се реализује кроз предавања прилагођена узрасту и 
интересовањима ученика. Секундарна превенција одвија се у сарадњи са 
одељенским старешинама кроз препознавање проблема, саветодавни рад са 
ученицима и родитељима и по потреби упућивање на установе специјализоване 
за ментално здравље.  

• Садржаји здравствене заштите укључени су у програме физичког васпитања. 
• Редовно одржавање свих школских просторија: Предвиђено је да се учионице 

бришу три пута дневно (пре почетка сваке смене и на крају дана), као и да се 
редовно одржава сала за физичко. Свака учионица поседује дозере за суво прање 
руку. Сви тоалети су реновирани и редовно се одржавају после сваког одмора. 
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• Поштовање одлука и препорука од стране Министарства просвете у случају 
вандредних ситуација (епидемија и сл.) . 

• Сарадња са Патронажном службом, ради прегледа ученика наше школе. 
 

Документација, евиденција: 
  
Евиденције о систематским прегледима, вакцинацијама и сл. се налазе у Дому здравља, 
као и документација о праћењу здравственог стања сваког ученика. Предавања и друге 
активности које се организују у школи бележе се у школској документацији. 
 
 
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА 
 

Активности Начин 
реализације 

Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Критеријум 
успеха 

Реализација 
пројекта 
„Основи 
безбедности 
деце“, тема „ НЕ 
дрогама и 
алкохолу“ 

ЧОС Прво 
полугодиште 
шк.2018/2019
./ учионица 

Представниц
и МУП-а,  
учитељи 4. 
разреда, 
одељењске 
старешине 6. 
разреда 

Предавања 
реализована у 
свим 
одељењима 
четвртог и 
шестог разреда 

Упознавање 
запослених и 
родитеља са 
Протоколом о 
поступању у 
ситуацијама 
присуства и 
коришћења 
психоактивних 
супстанци у 
образовно 
васпитним 
установама 

Наставничко 
веће, 
родитељски 
састанак 

Одмах по 
изради 
Протокола/ 
зборница, 
учионица 

Директор,пп 
служба 

Сви запослени и 
велики проценат 
родитаља 
упознат са 
Протоколом о 
поступању у 
ситуацијама 
присуства и 
коришћења 
психоактивних 
супстанци у 
образовно 
васпитним 
установама 

Оснаживање 
породице за 
формирање 
здравих 
животних 
стилова 

Предавање  Прво 
полугодиште 
шк.2018/2019
. 

 Дом 
здравља 
Нови 
Београд / пп 
служба 

Број родитеља 
који је 
присуствовао 
предавању 

Превентивна 
активност 
усмерена ка 
родитељима 

Радионице, 
рад у мањим 
групама 

У току 
школске 
године / 
зборница 

Пп служба, 
одељењске 
старешине 

Заинтересованос
т родитеља за 
радионице  

Превенција Интерактивн Током  ученички У школи нема 
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злоупотребе 
дрога на 
старијем 
основношколско
м узрасту 

е радионице, 
вођена 
дискусија са 
ученицима 7. 
и 8. разреда 

школске  
2018/2019. 
године 
године 

парламент,пп 
служба, 
одељењске 
старешине 

или је јако мали 
број ученика 
који 
конзумирају 
дрогу 

Тематско 
предавање за 
ученике, 
запослене и 
родитеље 

Наставак 
започете 
сарадње са 
МУП- ом 

Два пута у 
току школске 
године 

Представниц
и МУП/ 
директор, пп 
служба 

Број присутних 
на предавањима 

 
 

 
7. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 
Циљ програма је пружање подршке и помоћи ученицима и њиховим породицама 

у побољшању и очувању квалитета живота, као и остваривању права на образовање и 
васпитање под једнаким условима за све.  
 
 Садржај програма: 
 

Ученици који похађају нашу школу већином  потичу из породица средњег 
друштвено-економског статуса. Иако, у породицама претежно оба  родитеља имају 
високо образовање и стално запослење,у школи постоји мањи број ученика чије су 
породице лошијег материјалног стања или потичу из осетљивих друштвених група. 
Школа самостално и у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити 
ученика  кроз следеће мере подршке : 

 
• Сарадња са Центром за социјални рад, Градским секретеријатом за образовање, 

Општином Нови Београд, Црвеним крстом и другим установама која се баве 
социјалном заштитом, укључивањем у њихове пројекте и акције. 

• Правовремено уочавање (на почетку школске године) евентуалне потребе за 
пружањем  додатне социјалне заштите и помоћи (прикупљње података о 
социјалном статусу ученика и њихових породица од стране одељенских 
старешина). 

• Обезбеђивање бесплатних оброка (ручак, ужина) за ученике из социјално 
угрожених породица; обезбеђивање бесплатних  посета позориштима, 
биоскопима и другим установама културе у оквиру културних активности; 
омогућавање гратис одлазака на излете и рекреативну наставу за ученике чији 
родитељи нису у могућности да то сами финансирају.  

• Организовање разних активности, на нивоу одељења и на нивоу школе, путем 
којих се прикупља помоћ, најчешће одећа, књиге, школски прибор...  

 
Документација, евиденција: 
 

Одељенске старешине евидентирају ученике којима је потребна додатна 
социјална подршка. 

Акције које су организоване на нивоу школе и одељења евидетирају се у 
школској документацији. 
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  8. ПРОЈЕКАТ „LET`S READ TOGETHER“ У САРАДЊИ СА АМБАСАДОМ 
САД-А И ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ШКОЛОМ БЕОГРАДА 
 
Сарадници на пројекту: Горан Шоботовић, Јелена Нисић-Недељковић, 
Катарина Хајман, Оливера Миловановић 
 
 
СЕПТЕМБАР  

1. ”ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2018”/Утврђивање програма обележавања “Дечје недеље 
2018” у нашој школи и планирање учешћа на XXII ревији дечјег стваралаштва у 
Сава центру 

 
ОКТОБАР 

1. “ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2018” (од 2. до 8. октобра 2018. године)/”Градимо мостове 
међу генерацијама”-“За радост сваког детета”-реализација програма 

2. XXII “РЕВИЈА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДА”- „Ја и моји 
пријатељи – свих генерација“/3.октобар 2018/ “Сава” Центар-велика дворана и 
фоаје велике дворане  

3. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА:  
“У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ” за ученике основних школа/ 
литерарни и  ликовни конкурс 

4. “ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ” / такмичење младих песника ученика 
основних и средњих школа 

5. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  
„Ја и моји пријатељи – свих генерација“ литерарни и ликовни конкурс /ученици 
основних и средњих школа/ (Дечја недеља 2018) 

 
НОВЕМБАР  

1. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 
2. “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”ученика основних школа:  

“Најраспеваније одељење”  
3. „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ ученика основних школа/ литерарни и ликовни конкурс 
4. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

• “ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ”: такмичење младих песника-ученика 
основних и средњих школа 

• “У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ” за ученике основних 
школа/ литерарни и  ликовни конкурс 

5. Додела диплома, признања и награда најбољим учесницима програма/такмичења  
ПД НБГД 

 
ДЕЦЕМБАР 

1. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 
• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”ученика основних школа: 

“Златна сирена”- соло певачи  и Мали вокални састави – дуети, терцети и 
квартети 
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• “ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори ученици основних школа 
2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА:  

• „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС“ученика основних школа: 
“НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ” 

• „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ за ученике основних школа/литерарни конкурс и 
ликовни конкурс 

3. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ:“ 
• ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2018”- МЕМОРИЈАЛ „ВАСКА ЈУКИЋ 

МАРЈАНОВИЋ“ такмичење младих песника ученика основних школа 

ЈАНУАР   
1. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА:  

• “ДЕЧЈА КАРИКАТУРА- МАЛИ ПЈЕР”  ликовни конкурс за ученике 
основних школа 

• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”ученика основних школа:  
“Златна сирена”- соло певачи и Мали вокални састави – дуети, терцети и 
квартети 

2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА:  
• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”- ученика основних 

школа  
• “Златна сирена”- соло певачи   
• Мали вокални састави – дуети, терцети и квартети 

ФЕБРУАР  
1.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

• “ДЕЧЈА КАРИКАТУРА- МАЛИ ПЈЕР”/ ликовни конкурс за ученике 
основних школа 

• “УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ 2018”/ ликовни конкурс за ученике 
основних школа  

• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”- ученика основних школа: 
Групе певача; Мали инструментални састави; Оркестри; Хорови 

• „ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ“ и „ПТИЦЕ“/ ликовни конкурс за ученике 
основних школа 

2.ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
• “ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори-ученици основних школа 
3. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”ученика основних школа 
• “НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ” 

МАРТ  
1.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”- ученика основних школа: Групе 
певача; Мали инструментални састави; Оркестри; Хорови 

• “УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ” ученика основних школа 
• “ДЕЧЈА КАРИКАТУРА-МАЛИ ПЈЕР”  ликовни конкурс за ученике основних  

школа 
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• „ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ“ и „ПТИЦЕ“/ ликовни конкурс за ученике 
основних и средњих школа 

2.ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
• “УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ” – ликовни конкурс осликавања јаја и 

израда цртежа за предшколце и ученике основних школа 
• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”- ученика основних школа: Групе 

певача; Мали инструментални састави; Оркестри; Хорови 
• “ДЕЧЈА КАРИКАТУРА - МАЛИ ПЈЕР”  ликовни конкурс за ученике основних  

школа 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА:       
• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”ученика основних школа 
• “ЗЛАТНА СИРЕНА”- соло певачи  
• МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ – дуети, терцети и квартети 

 
АПРИЛ  
1.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

• „ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ“ и „ПТИЦЕ“/ ликовни конкурс за ученике 
основних школа 

2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
• ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА ученика основних школа 
• ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА ученика основних школа 

3.ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 
• “ДЕЧЈА КАРИКАТУРА - МАЛИ ПЈЕР”  ликовни конкурс за ученике основних  

школа 
• “УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ” ликовни конкурс осликавања јаја и израде 

цртежа за ученике основних школа 
• ”ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/рецитатори  ученици основних школа 
• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС” ученика основних школа: ГРУПЕ 

ПЕВАЧА; МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ; ОРКЕСТРИ, ХОРОВИ 

 
МАЈ  
1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

• “ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ” такмичење  драмских група 
предшколаца и ученика основних и средњих школа 

• “ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- такмичење драмских секција ученика 
основних и средњих школа 

• „ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ“ и „ПТИЦЕ“/ликовни конкурс за ученике 
основних и средњих школа 

2.  ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА:  
• “ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ” такмичење драмских група 

основних и средњих школа 
• “ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” такмичење драмских секција 

основних и средњих школа 
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• “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС” 
• Ревија победника 
• РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
• ”ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/ рецитатори ученици основних и средњих школа      

 
ЈУН  
1. Свечана додела диплома, признања и награда најбољим учесницима 
програма/такмичења  ПД НБГД 
2.РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА: 

• МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ ученика основних школа 
• -ОРКЕСТРИ ученика основних школа 
• -ХОРОВИ ученика основних школа 
• „ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ У ГРАДУ“/ Изложба ликовних радова, кућица за птице 

и квиз знања  

 
XI УЏБЕНИЦИ 
 
На основу одлуке Наставничког већа усвојен је предлог уџбеника за ученике од 1-
8.разреда  
 
  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 
 
 
                                                                  

ПРВИ РАЗРЕД 
 
 
Српски језик 
 
Буквар за први разред основне школе, Душка Милић, Татјана Митић, Нови Логос 
Читанка 1“Реч по реч“, за први разред основне школе, Наташа Станковић- Шошо, 
Маја Костић, Нови Логос 
Наставни листови уз буквар, Татјана Митић, Душка Милић, Нови Логос 
 
Математика 
 
Математика 1, Уџбеник за први разред основне школе, 1, 2, 3, 4. део, Ива 
Иванчевић Илић, Сенка Тахировић, Нови Логос 
 
Свет око нас 
 
Свет око нас 1, Уџбеник за први разред основне школе, Љиља Стокановић, 
Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић, Нови Логос 
Свет око нас 1, Радна свеска за први разред основне школе, Љиља Стокановић, 
Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић, Нови Логос 
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Музичка култура 
 
Музичка култура 1, Уџбеник за први разред основне школе, Драгана Михајловић- 
Бокан, Марина Ињац, Нови Логос 
 
Ликовна култура  
 
Ликовна култура 1, Уџбеник за први разред основне школе, Милутин Мићић, 
Гордана Мићић, Нови Логос 
 
Мишљење о уџбеницима и разлози за одабир: 
Разредно веће четвртог разреда шк. 2017/ 2018. год. 

 
 
 
 

ДРУГИ РАЗРЕД                          
  

 
 
                                                                     
ПРЕДМЕТ 

ВРСТА 
УЏБЕНИКА 

АУТОРИ ИЗДАВАЧ 

Српски 
језик 

Уз речи растемо 
читанка 

Шошо, М Костић 
650-02-72/2013-06,2013-07-
09 

Нови Логос 

 Латиница Д Милић,Т Митић 
650-02-1/2014-06,2014-04-
28 

Нови Логос 

 Дар речи, 
граматика 

Јелена Срдић 
650-02-72/1/2013-06,2013-
07-09 

Нови Логос 

 Радна свеска Ј Срдић, Шошо, М Костић 
650-02-72/2/2013-06,2013-
07-09 

Нови Логос 

Математика Математика 2 С Тахировић,И Иванчевић 
650-02-255/2015-06,2015-
10-27 

Нови Логос 

 Математика 2, 
радна свеска 

И Иванчевић, С Тахировић 
650-02-255/2015-06,2015-
10-27 

Нови Логос 

Свет око 
нас 

Свет око нас Љ Станковић, Г Лукић 
650-02-574/2014-06,2015-
02-10 

Нови Логос 

 Свет око нас, радна 
свеска 

Љ Станковић, Г Лукић 
650-02-574/2014-06,2015-

Нови Логос 
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02-10 
Музичка 
култура 

Музичка култура 2 Драгана М Бокан 
650-02-564/2014-06,2014-
10-10 

Нови Логос 

Енглески 
језик 

Happy House 2( 
New edition) 
Уџбеник и радна 
свеска 

Stella Maidment Loreana 
Roberts 

ENGLISH 
BOOK  
STR2ENG01403 

 
 

 
         ТРЕЋИ   РАЗРЕД                         

                                          
 

 
ПРЕДМЕТ ВРСТА 

УЏБЕНИКА 
АУТОРИ ИЗДАВАЧ 

Српски 
језик 

У свету речи, 
читанка 

Шошо, М Костић Нови Логос 

 Граматика 3. Дар 
речи 

Јелена Срдић Нови Логос 

 Радна свеска 3 уз 
уџбенички комплет 
српског језика 

Шошо,Срдић, Костић Нови Логос 

Математика Математика 3 С Тахировић, И Иванчевић Нови Логос 
 Математика 3, 

радна свеска за 
трећи разред 

С Тахировић, И Иванчевић Нови Логос 

Природа и 
друштво 

Природа и друштво 
3 

М Мунитлак, А Шикил 
Ерски 

Нови Логос 

 Природа и друштво 
3 радна свеска  

М Мунитлак, А Шикил 
Ерски 
Албина Холод 

Нови Логос 

Музичка 
култура 

Чаробни свет 
музике 

Г Илић КЛЕТ 

Енглески 
језик 

Happy Street 1 (New 
edition) 
Уџбеник и радна 
свеска 

Stella Maidment Loreana 
Roberts 

English book  
Str3eng01408 
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ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД 
                

 
                                                 

ВРСТА 
УЏБЕНИКА 

АУТОРИ ИЗДАВАЧ ЦЕНА 

Српски 
језик 

Читанка 4 
„Бескрајне речи“ 

Мр Наташа Станковић 
Шошо мр Сања Чабрић 

НОВИ 
ЛОГОС 

790.00 

 Дар речи 
граматика 4 

Јелена Срдић Зорана 
Петковић Живановић 

НОВИ 
ЛОГОС 

650.00 

 Радна свеска 4 уз 
уџбенички 
комплет српског 
језика 

Мр Наташа Станковић 
Шошо мр Сања 
Чабрић, Јелена Срдић 
Зорана Петковић 
Живановић 

НОВИ 
ЛОГОС 

630.00 

Математика Математика 4.  Сенка Тахировић НОВИ 
ЛОГОС 

740.00 

 Математика 4 
радна свеска 

Сенка тахировић, М 
Степановић 

НОВИ 
ЛОГОС 

740.00 

Природа и 
друштво 

Природа и 
друштво  4 

А Кандић, Г С 
Симић,Ж Васић,Д 
Живковић,И Матејић 

НОВИ 
ЛОГОС 

740,00 

 природа и 
друштво 4 радна 
свеска 

А Кандић, Г С 
Симић,Ж Васић,Д 
Живковић,И Матејић 

НОВИ 
ЛОГОС 

740,00 

Музичка 
култура 

Чаробни свет 
музике 

Гордана Илић Клет 690,00 

Енглески 
језик 

Family and Friedds 
2 уџбеник и радна 
свеска 

Naimi Simmons НОВИ 
ЛОГОС 

1590,00 

 
 
 
 
 
 
 
              ПЕТИ  РАЗРЕД 
 

 
ПРЕДМЕТ ВРСТА 

УЏБЕНИКА 
АУТОРИ ИЗДАВАЧ 

Српски језик Уметност речи, 
читанка 

Шошо, Сувајџић Нови Логос 

 Дар речи, 
граматика 5 

Јелена Срдић Нови Логос 

 Радна свеска уз 
уџбенички 

 Наташа Станковић 
Шошо , Сувајџић, Срдић 

Нови Логос 
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комплет српског 
језика и 
књижевности 

Математика Математика  5. 
Уџбеник са 
збирком задатака 
за пети разред ош 

Иван Анић, Радоје 
Кошанин, А Равас 

Бигз 
школство 

Историја Историја 5  В Лучић БИГЗ 
Географија Географија, 

уџбеник за 5. 
Разред ош 

Јелена Ћалић, М Тадић 
Милован Миливојевић 

ЗУНС 

Биологија Биологија  5.за 
пети разред ош 

Дејан Бошковић Бигз 
школство 

Техничко и 
технологија 

Техника и 
технологија за 
пети разред ош, 
ученички комплет 
(уџбеник, 
материјал за 
конструкторско 
моделовање, 
електронски 
додатак) 

Ненад Стаменовић  
Алекса Вучићевић 

Клет 

Информатика 
и 
рачунарство 

Информатика и 
рачунарство , 
уџбеник за 5. 
Разред ош 

Светлана Мандић Клет 

Музичка 
култура 

Музичка култура 5 Маја Обрадовић БИГЗ 

Ликовна 
култура 

Ликовна култура 5 Сања Филиповић Клет 

Енглески 
језик 

To the Top Plus 
1,пета година 
учења, уџбеник и 
радна свеска, 
аудио Цд 

HQ Mitchell Data status 

Немачки 
језик 

Магнет 1, 
уџбенички 
комплет(уџ, радна 
св и аудио ЦД) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

Клет 

Франциски 
језик 

Et toi 1 
Уџбеник за 5. Р и 
радна свеска 

Mari Žoze Lopez Žan Tjeri 
le Bunjek 

Клет 

Италијански 
језик 

Amici  D Iтalia 
1,прва година 
учења  

Е Ерколино, Т Ана 
Полегрино,М Болоњезе,И 
Виапиани 

Дата Статус 
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Уџбеник+цд и 
радна свеска 

 
 
 
 
                                           ШЕСТИ   РАЗРЕД 
 
 
ПРЕДМЕТ ВРСТА УЏБЕНИКА АУТОРИ ИЗДАВАЧ 
Српски 
језик 

Маштарија речи 
Читанка 6 

Наташа Станковић 
Шошо 

Клет 

 Српски језик 6 
Граматика 

Весна Ломпар  

 Српски језик 6 
Радна свеска уз 
читанку 

Наташа Станковић 
Шошо 

 

 Српски језик 6 
Радна св. уз грам. 

Весна Ломпар  

Математик
а 

Математика за 6. 
Разред ош 

В Стојановић Математиско
п 

 Збирка задатака из 
математике за 6. р 

В Стојановић  

Историја Историја за 6. М Кочић, Д Кочић, Д 
Лопандић 

Нови Логос 

Географија Географија за 6.р ош Гавриловић, Перишић ЗУНС 
 Вежбанка за 

географију Европа 
Ивана Коцић Мирјанић  

Биологија Биологија за 6. Р ош 
650-02-507/2013-
06,2014-02-11 

Томка Миљановић Т 
Лазаревић, Весна 
Милојевић 

Герундијум 

Физика Уџбеник за 6. Р Мићо Митровић Сазнање 
 Збирка задатака и 

експерименталних 
вежби 

Мићо Митровић Сазнање 

Техничко 
и 
информати
чко  
образовањ
е 

Техничко и 
информатичко  
Образовање за 6. р 

Ненад Стаменовић  
Алекса Вучићевић 

Клет 

 радна свеска 6. р   
 Комплет материјала 

за 6. разред 
Ненад Стаменовић  
Алекса Вучићевић 

 

Музичка 
култура 

Музичка култура 6. + 
4 ЦД-а 

М Петров Д Грујић БИГЗ 
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Ликовна 
култура 

Уџбеник за ликовну 
културу 6.р 

Сања Филиповић Клет 

Немачки 
језик 

Магнет 2 + радна 
свеска 

 Клет 

Енглески 
језик 

To the Top 2, уџбеник 
и радна свеска 

HQ Mitchell Data status 

Франциски 
језик 

Et toi 
Уџбеник за 6. Р и 
радна свеска 

Mari Žoze Lopez Žan Tjeri 
le Bunjek 

Клет 

Италијанск
и језик 

Amici 2 
Уџбеник+цд и радна 
свеска 

Александра Блатешић 
Jaсмина Стојковић 

ЗУНС 

  
 
    
 
                                                 СЕДМИ   РАЗРЕД 

 
ПРЕДМЕТ ВРСТА 

УЏБЕНИКА 
АУТОРИ ИЗДАВАЧ 

Српски језик Ризница речи Шошо Клет 
 Српеки језик 7 

Граматика 
Весна Ломпар Клет 

 Српски језик 7 
Радна свеска 

Весна Ломпар 
Наташа Станковић 
Шошо 

 

Математика Математика за 7. 
Разред ош 

В Стојановић Математископ 

 Збирка задатака из 
математике за 7. Р 

В Стојановић  

Историја Историја 7.  Душан Батаковић ЗУНС 
Географија Географија за 7 р 

ош 
Милутин Тадић ЗУНС 

 Вежбанка-
Ваневропски 
континенти 

Ивана Коцић Мирјанић  

Биологија Биологија за 7.р 
ош 
650-02-503/2013-
06,2014-02-11 

Тихомир Лазаревић,  
Мирјана Топић 
Томка Миљановић 

Герундијум 

Физика Уџбеник за 7. Р из 
физике 

Мићо Митровић Сазнање 

 Збирка задатака и 
експерименталних 
вежби 

Мићо Митровић Сазнање 

Техничко и Техничко и Ненад Стаменовић  Клет 
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информатичко  
образовање 

информатичко  
Образовање за 7. Р 

Алекса Вучићевић 

 радна свеска за 7. 
Р 

  

 Комплет 
материјала за7. Р 

Ненад Стаменовић  
Алекса Вучићевић 

 

Хемија Хемија за 7. Р Ј Адамов , Макивић С 
Олић 

Герундијум 

 Лабораторијске 
вежбе са задацима 
из хемије за 7.р 

Ј Адамов Н Макивић 
С Орлић 

 

Музичка 
култура 

Музичка култура 
7. + 4 ЦД-а 

М Петров Д Грујић БИГЗ 

Ликовна 
култура 

Уџбеник за 
ликовну културу 
7.р 

Сања Филиповић Клет 

Немачки језик Магнет 3 + радна 
свеска 

 Клет 

Енглески 
језик 

To the Top 2, 
уџбеник и радна 
свеска 

HQ Mitchell Дата статус 

Франциски 
језик 

Et toi 
Уџбеник за 7. Р и 
радна свеска 

Mari Žoze Lopez Žan Tjeri 
le Bunjek 

Клет 

Италијански 
језик 

Amici 3 
Уџбеник + цд и 
радна свеска 

Александра Блатешић 
Ј Стојковић К Завишин 

ЗУНС 

 
 
 
 
                                                  ОСМИ   РАЗРЕД 
 
 
ЕДМЕТ ВРСТА 

УЏБЕНИКА 
АУТОРИ ИЗДАВАЧ 

Српски зезик Речи мудрости 
Читанка 8 

Зорица Несторовић, 
Златко Грушановић, 
Наташа С Шошо 

Клет 

 Српски језик 8 
Граматика 

Весна Ломпар  

 Српски језик 8 
Радна свеска 

Весна Ломпар,  
Зорица Несторовић, 
Златко Грушановић 

 

Математика Математика за 8. 
Разред ош 

В Стојановић Математископ 
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 Збирка задатака из 
математике за 8. Р 

В Стојановић  

Историја Мозаик 
прошлости 

Зоран Павловић  
Јово Боснић 

БИГЗ 

Географија Географија за 8. 
Рош 

С Стаменковић Д Гатарић ЗУНС 

 Вежбанка Моја 
Србија 

Ивана Коцић Мирјанић  

Биологија Биологија за 8. Р 
ош 650-02-
505/2013-06,2014-
01-10 

Верица Матановић, 
Милица Станковић 

Герундијум 

Физика Уџбеник за 8. 
Разред 

Мићо Митровић Сазнање 

 Збирка задатака и 
експерименталних 
вежби 

Мићо Митровић Сазнање 

Техничко и 
информатичко  
образовање 

Техничко и 
информатичко  
Образовање за 8. Р 

Ненад Стаменовић  
Алекса Вучићевић 
Ђ Пађан 

Клет 

 радна свеска 8.р   
 Комплет 

материјала за 8.р 
Ненад Стаменовић  
Алекса Вучићевић Ђ 
Пађан 

 

Хемија Хемија за 8. Р Ј Адамов Р Ђурђрвић С 
Каламковић 
650-02-00158/2012-
06,2013-01-25 

Герундијум 

 Лабораторијске 
вежбе са задацима 
из хемије за 8. Р 

Ј Адамов Р Ђурђрвић С 
Каламковић 

 

Музичка 
култура 

Музичка култура 
8. + 5 ЦД-а 

М Петров Д Грујић БИГЗ 

Ликовна 
култура 

Уџбеник за 
ликовну културу 
8.р 

Сања Филиповић Клет 

Енглески 
језик 

To the Top 4 
Уџбеник и радна 
свеска 

HQ Mitchell Дата статус 

Франциски 
језик 

Et toi 
Уџбеник за 8. Р и 
радна свеска 

Mari Žoze Lopez Žan Tjeri 
le Bunjek 

Клет 

Италијански 
језик 

Amici 4 
Уџбеник + цд и 
радна свеска 

Јасмина Стојковић 
Катарина Завишин 

ЗУНС 
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XII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
  
 Директор школе, педагог и психолог пратиће и анализирати раелизацију Годишњег 
плана рада школе прегледом педагошке документације. Константим увидима у рад свих 
задужених. Обавештаваће Наставничко веће о реализацији плана и о томе сачињавати 
извештаје.  
 
 
 
XIII  ПРИЛОЗИ 
 

- Годишњи планови рада наставника ( налазе се у личним досијеима 
наставника у канцеларији ПП службе) 

- Распоред часова ( налази се у зборници, на огласној табли) 
- Писмене провере знања ученика за прво полугодиште ( на сајту 

школе) 
 
 
                                                  За израду Годишњег плана рада Школе: 
                                                                       
                                                                 Сања Вратоњић- педагог 
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